
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Lleoliad: 

Hybrid – Ystafell Bwyllgora 3 Senedd a 

fideogynadledda drwy Zoom 

Dyddiad: 19 Hydref 2022 

Amser: 09.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Helen Finlayson 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddIechyd@senedd.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod preifat (09.00-09.30)  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.30)   

2 Deintyddiaeth - sesiwn dystiolaeth gyda Gwasanaethau 

Deintyddol Cymunedol a Phwyllgor Deintyddion Cymunedol 

Cymru 

(09.30-10.45) (Tudalennau 1 - 41)  

Vicki Jones, Cyfarwyddwr Clinigol Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol, Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

Rob Davies, Cyfarwyddwr Deintyddol Cyswllt, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm 

Taf Morgannwg 

Ruwa Kadenhe, Cadeirydd Pwyllgor Deintyddol Lleol Bro Taf 

Manolis Roditakis, Cadeirydd Pwyllgor Deintyddion Cymunedol Cymru 

 

Briff ymchwil 

Papur 1 – Bro Taf Local Dental Committee 

Egwyl (10.45-11.00)  

 

3 Deintyddiaeth - sesiwn dystiolaeth gyda Phrifysgol Caerdydd ac 

Iechyd Cyhoeddus Cymru 

(11.00-12.00) (Tudalennau 42 - 76)  

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

Yr Athro Ivor Chestnutt, Athro ac Ymgynghorydd Anrhydeddus Iechyd 

Deintyddol Cyhoeddus, Prifysgol Caerdydd 

Anup Karki, Ymgynghorydd Iechyd Deintyddol Cyhoeddus, Iechyd Cyhoeddus 

Cymru 

Angela Jones, Cyfarwyddwr Dros Dro Iechyd a Llesiant, Iechyd Cyhoeddus 

Cymru 

 

Papur 2 – Prifysgol Caerdydd 

Papur 3 – Iechyd Cyhoeddus Cymru 

4 Papurau i'w nodi 

(12.00)   

4.1 Llythyr at Gadeirydd y Cyd-bwyllgor ar y Bil Iechyd Meddwl Drafft 

 (Tudalennau 77 - 83)  

4.2 Llythyr at y Cadeirydd gan yr Awdurdod Safonau Proffesiynol 

 (Tudalennau 84 - 85)  

5 Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu 

gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o bob eitem ac eithrio 

eitemau 1 a 2 yn ystod y cyfarfod ar 26 Hydref 2022 

(12.00)   

6 Deintyddiaeth: Trafod y dystiolaeth 

(12.00-12.05)   

7 Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidogion sy'n gyfrifol am iechyd 

a gofal cymdeithasol: gohebiaeth 

(12.05-12.15) (Tudalennau 86 - 95)  

Papur 4 – Gohebiaeth â’r Gweinidogion â chyfrifoldeb am iechyd a 

gwasanaethau cymdeithasol. 

8 Blaenraglen Waith 

(12.15-12.20) (Tudalennau 96 - 99)  

Papur 5 – Blaenraglen Waith 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Bro Taf local dental committee is the statutory committee that represents the interests of 

GDS/ PDS providers performers and foundation dentists in the Cardiff and Vale and Cwm 

Taf Morgannwg Health Boards in line with Welsh statutory instrument 2010 number 2846 

(w.234) 

We welcome the Welsh Government initiative and commitment to dentistry as evidenced 

by this enquiry and the opportunities provided to colleagues to input information. 

Background to Bro Taf LDC 

Bro Taf LDC is a group of dentists who volunteer to represent the interests of the dental 

communities of Cardiff & Vale, and Cwm Taf Morgannwg. The committee is made up of NHS dental 

performers, with representatives from various fields (community, hospital, orthodontics etc.) The 

LDC meets regularly throughout the year and has an open general meeting every 2 years. We are the 

largest of 5 LDCs in Wales and we represent 127 NHS practices. A large part of the role of the LDC is 

in its interactions with the health boards. The LDC conveys the opinions and concerns of dental 

communities to the LHB, and the LHB consults with the LDC on matters of local interest, including 

contract issues and disputes. The LDC strives to keep local dentists up to date with new regional 

guidance. LDCs have a good working relationship with, but are independent of, BDA Wales. 

RESPONSE 

• The extent to which access to dentistry continues to be limited and how best to catch

up

We believe in the two health boards that we represent performers, the current centralised 

waiting list not including those in practices’ own waiting lists combines to a total of 15,000 

patients that have contacted health boards during and after the pandemic for dental care. 

Anecdotal evidence from practices show that the uptake of private care has increased post 

pandemic. This is supported by evidence from NASDAL (an association for specialist dental 

accountants). Whilst the increase in private treatment is partly due to cosmetic dentistry most 

cases emanate from lack of access to NHS dentistry. 

Positively the access element of the contract variation has increased the number of practices 

taking on new patients. However, it has not addressed the capacity to take on new patients 

according to need or deprivation. Another positive is the new care pathways which adopt 

prudent healthcare principles to underpin the planning of treatment. Complicated and 

expensive treatments are no longer delivered to patients who can’t maintain them. High-cost 

treatments are delivered to patients who have lower risk of developing dental decay so that 

NHS funds are spent more appropriately and have the least risk of premature failure. Also, 
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positive uptake of dental care and appointments is at a post pandemic high, with most 

practices reporting patient appointment books being ‘very busy and this is supported by the 

data collection of NHSBSA for Welsh Government,  

This progress is hampered by a recruitment crisis, which is well recorded by the BDA and 

HEIW. The evidence depicts that the dental workforce crisis is no longer an issue in rural areas 

only but even in urban areas and for the second year running to young dentists entering 

foundation training. Immediate action is needed to address recruitment issues. Measures can 

include a possible new dental school, release of funds by the education branch of Welsh 

government for the training of dental nurses, acceleration for plans for escalator models of 

upscaling current staff and removals of barriers to apprenticeships in dental nursing such as 

5 GCSE’s. Other measures include working together with the GDC to remove barriers to 

international recruitment, fair pay, and access to NHS pension for dental care professionals. 

The costs of treating high needs patients even in contract variation are still unaccounted for 

within the contract and are often forcibly subsidised by dental practice businesses. This 

results in losses for dental practices, associate dentists working without earning and dental 

care professionals earning less. There is a very strong financial disincentive for dentists and 

their teams to treat high needs patients. While dentists are caring and hardworking this and 

all other contracts before have failed to address the fundamental issue of inequality.  

• On Incentives to recruit and retain NHS dentists in rural areas and areas of high need. 

We welcome and fully support the work that is being considered to incentivise welsh dental 

students to stay within wales. We call on welsh government to fund these incentives and to 

consider enticing English dental students to work in welsh rural dental settings, precedent 

being set by schemes such as train work live that has been successfully used to recruit our 

medical counterparts to rural wales. Consideration must be given to encourage welsh 

students from poorer social economic backgrounds Welsh speaking students to be 

incentivised to undertake dental foundation training within Wales and further incentivised to 

stay in the NHS host foundation training 

• On well-being workforce and morale 

Morale is particularly low, with a BDA post pandemic survey of dentists revealing 86% of 

dentist went to work without feeling emotionally well enough to do so. The insistence of 

health boards to enforce unreasonable targets as currently posed by contract variation and 

imposed on those practitioners that were forced into a quick decision to remain on the more 

familiar UDA contract, only serve to add stress to practitioners. We have received numerous 

complaints about confusion caused by the very short notice given to practitioners about the 

new contract variation and then the multiple ongoing problems in submitting claims and 

information to NHSBSA. In every practice dentists are working longer and longer hours to fill 

out and fix paperwork.  
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Dental Care Professionals such as dental nurses and therapists are thankful for being 

recognised as keyworkers in order to travel to work during the pandemic but remain without 

access to NHS pensions, sick pay, maternity pay, or agenda pay. Slow progress on removal of 

legal barriers for dental therapists helping dentists with targets has seen dental therapists 

leaving for private practice. Dentists want to work in a high trust environment where they are 

trusted to do what they think is best for their patients. 

Of note there has been two large and two smaller dental practices who handed back contracts 

in fairly urban areas. The rarity of this situation should demonstrate the dip in morale post 

covid. 

• On health inequalities 

The LDC fully supports the work done by the designed to smile programme and the wild 

documented success and bringing down the rate of caries amongst children. The ongoing 

study into bringing skill mix into care home settings will go a long way to addressing the huge 

gap in service that is a legacy in Covid 19. There is also potential of training care home staff 

to collaborate with dental professional to improve the oral health of our ageing population. 

• On the impact of the cost of living 

The cost of living is affecting all levels of primary care including business owner associates and 

dental nurses. A 2020 study across the four nations of the average costs, excluding capital 

costs, of treating a child with one dental cavity in 2018 was average of £250 and if you are to 

avoid dental pain the cost rises to £330 over a 3-year period. We are aware that dental pain 

in children is the biggest cause of general aesthetics in children in Wales, dental pain in 

children also has detriment to their education and time away from work for parents. Over 5 

years later the Welsh Government offer is £330 per child including capital costs. This shows 

how expenses of practices have not been taken into account by DDRB or welsh government, 

In 2022 it costs more for practices and their teams than welsh government has offered to pay. 

This must now be urgently addressed either by reducing targets or increasing the contract 

uplifts. Associates and dental nurses are being asked to subsidise an underfunded service the 

new contract must put an end to this. The current inflation and rising cost of materials, 

energy, and fuel has left many of the valued colleagues especially our precious nurses 

experiencing financial hardships and wallowing in the murky waters of poverty. These hard-

working citizens provide a key health and care service and are therefore instrumental in 

ensuring the enjoyment of the basic human right to health. 

 

Please note that in the interest of brevity , I have deliberately not only referenced widely 

available statistics and have only sought to use data pertinent to Wales. All other data or 

evidence unable to be sourced in literature we define as anecdotal, however we have limited 

this to the experience of practitioners within the Cardiff and Vale and Cwm Taf health Board. 
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Deintyddiaeth 

Ymchwiliad i weld a yw Llywodraeth Cymru yn gwneud digon i bontio'r bwlch mewn 

anghydraddoldebau iechyd y geg ac ailadeiladu deintyddiaeth yng Nghymru yn dilyn 

pandemig COVID-19 ac yng nghyd-destun costau byw cynyddol. 

Tystiolaeth a ddarparwyd i Bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Chweched Senedd 

Yr Athro Ivor G. Chestnutt 

Athro ac Ymgynghorydd Anrhydeddus Iechyd Deintyddol y Cyhoedd 

Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd 

5 Medi 2022 
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Cyflwyniad 

1. Cyflwynir y dystiolaeth hon ar gais y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol cyn 

darparu tystiolaeth ar lafar i'r pwyllgor yn ei wrandawiad llafar ar 19 Hydref 2022. 

 

Ystyriaethau 

2. Mae'r pwyllgor wedi cyflwyno’r ymholiadau a amlinellir yn Nhabl 1. Darperir fy 

nhystiolaeth, lle mae gennyf ddigon o wybodaeth i gadarnhau neu brofiad i'w hateb, 

ar y tudalennau canlynol. 

 

Tabl 1 Ystyriaethau a ddiffinnir gan y pwyllgor yn ei ddogfen ymgynghori. 

 

Mae'r pwyllgor yn ystyried y canlynol: 

1. I ba raddau y mae mynediad at ddeintyddiaeth y GIG yn parhau i fod yn gyfyngedig a 

sut orau i ddal i fyny â'r ôl-groniad mewn gofal deintyddol sylfaenol, gwasanaethau 

ysbyty a gwasanaethau orthodontig. 

 

2. Gwell gwybodaeth am iechyd y geg, gan gynnwys y nifer sy'n manteisio ar ofal 

deintyddol sylfaenol y GIG ledled Cymru ar ôl ailddechrau gwasanaethau, a'r angen 

am ymgyrch a ariennir gan y llywodraeth i sicrhau'r cyhoedd bod practisau deintyddol 

yn amgylcheddau diogel. 

 

3. Cymhellion i recriwtio a chadw deintyddion y GIG, yn enwedig mewn ardaloedd 

gwledig ac ardaloedd sydd â lefelau uchel o angen. 

 

4. Anghydraddoldebau iechyd y geg, gan gynnwys ailgychwyn rhaglen y Cynllun Gwên a’r 

cyfle i’w hehangu i blant rhwng chwech a deg oed; dealltwriaeth well o anghenion 

iechyd y geg pobl rhwng 12 a 21 oed; y capasiti sydd gan wasanaethau cartref 

deintyddol ar gyfer pobl hŷn a'r rhai sy'n byw mewn cartrefi gofal (y rhaglen ‘Gwên 

am Byth’); ac i ba raddau y mae cleifion (yn enwedig cleifion risg isel) yn dewis gweld 

ymarferwyr preifat, ac a oes risg o greu gwasanaeth iechyd deintyddol dwy haen. Lles 

a morâl y gweithlu. 

 

5. Y cyfle i ehangu'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol ymhellach. 

 

6. Gwariant Llywodraeth Cymru ar ddeintyddiaeth y GIG yng Nghymru, gan gynnwys 

buddsoddi mewn awyru a diogelu practisau ar gyfer y dyfodol. 

 

7. Effaith yr argyfwng costau byw ar y gwaith o ddarparu gwasanaethau deintyddiaeth 

yng Nghymru a mynediad atynt. 
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Ystyriaeth 1: I ba raddau y mae mynediad at ddeintyddiaeth y GIG yn parhau 

i fod yn gyfyngedig a sut orau i ddal i fyny â'r ôl-groniad mewn gofal 

deintyddol sylfaenol, gwasanaethau ysbyty a gwasanaethau orthodontig. 

 

3. Ar hyn o bryd, dylanwadir ar ddeintyddiaeth y GIG gan nifer o ffactorau sydd, gyda'i 

gilydd, wedi cyfuno i effeithio ar fynediad at ofal. Mae'r rhain yn berthnasol i’r gwaith 

o ddarparu gwasanaethau deintyddol yn y dyfodol. Mae’r rhain yn cynnwys y 

canlynol: 

a. Effeithiau uniongyrchol y pandemig 

b. Cyfyngiadau Contract y GIG 2006 

c. Ansicrwydd ynghylch effaith diwygio contractau 

d. Prinder yn y gweithlu 

 

4. Dangosir effaith y pandemig ar ofal deintyddol y GIG yn Ffigur 1, lle gellir gweld bod 

canran yr oedolion yng Nghymru a oedd wedi derbyn gofal deintyddol y GIG yn ystod 

y ddwy flynedd flaenorol wedi gostwng o 52% cyn y pandemig i 33% ar 31 Rhagfyr 

2021. Gostyngodd y ffigurau cyfatebol ar gyfer plant o 68% i 44%. 

 

Ffigur 1 Canran yr oedolion a'r plant a gafodd eu trin o dan gontract Gwasanaeth 

Deintyddol Cyffredinol y GIG yn ystod y ddwy flynedd flaenorol (STATS Cymru 2022). 
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Effeithiau uniongyrchol y pandemig 

5. Effeithiodd y pandemig ar ofal deintyddol y GIG mewn sawl ffordd. Yn y camau 

cychwynnol, caeodd llawer o ddeintyddfeydd neu roeddent yn gallu cynnig gofal brys 

yn unig. Ymhen amser, wrth i effeithiau'r feirws COVID-19 ddod yn gliriach a bod 

cyfarpar diogelu personol priodol ar gael, cynyddodd y gweithgarwch, ond roedd yn 

dal i gael ei leihau oherwydd yr angen am fwy o fesurau atal a rheoli heintiau a mwy o 

fylchau neu “amser segur” rhwng cleifion. Mae hyn bellach wedi'i leihau'n sylweddol 

gan fod y bygythiad o'r feirws wedi lleihau mewn poblogaeth sydd wedi'i brechu'n 

ddigonol. 

 

Cyfyngiadau'r contract cyfredol 

6. Effeithiodd y pandemig ar gapasiti mewn ffyrdd eraill. Roedd economeg llawer o 

bractisau'r GIG yn dibynnu ar weld nifer fawr o gleifion ag angen isel yn mynychu ar 

gyfnodau triniaeth a oedd yn fwy na'r hyn sy'n gwbl angenrheidiol. Mae'r pandemig 

wedi torri'r model hwnnw. 

 

7. Dylai'r symudiad diweddar gan Lywodraeth Cymru i gyfyngu ar archwiliadau 

deintyddol ar gyfer cleifion risg isel greu capasiti ychwanegol i weld mwy o gleifion ag 

anghenion uchel, er bod faint yn fater i'w ddamcaniaethu. 

 

8. Mae'r diwygiadau yn y contract ar gyfer 2022/23 yn ei gwneud yn ofynnol i 25% o 

gleifion fod yn “gleifion newydd”, h.y. cleifion na chawsant eu gweld yn y practis yn y 

pedair blynedd flaenorol. Bydd yn dod yn glir rhwng nawr a diwedd mis Mawrth 2023 

i ba raddau y bydd hyn yn bosibl yn ymarferol.  

 

9. Fodd bynnag, yn fy marn i, er bod datgysylltiad rhwng y wobr am weld cleifion angen 

isel yn hytrach na chleifion angen mawr, bydd y system yn ei chael hi'n anodd. Roedd 

hynny'n fethiant sylfaenol yng nghontract 2006. Trafodir hyn ymhellach o dan 

Ystyriaeth 3 isod. 

 

10. Hyd yn hyn, mae’r gwaith o ddiwygio'r contract wedi canolbwyntio’n gywir ar 

wasanaeth sy'n fwy ataliol, ond ni all hynny fod ar draul iawndal wedi'i deilwra i 

anghenion triniaeth cyfredol a’r risg o glefyd. 

 

Ansicrwydd ynghylch sut olwg fydd ar y contract diwygiedig 

11. Mater arall wrth ailadeiladu'r gwasanaeth yw ansicrwydd ynghylch diwygio 

contractau. Cyn y flwyddyn ariannol 2022/23, dim ond ar y funud olaf y cyhoeddwyd 

manylion y contract gan Lywodraeth Cymru, gan wneud y gwaith o gynllunio yn 

anodd iawn i ymarferwyr a byrddau iechyd. Roedd rhesymau dealladwy am hynny, 
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ond mae'n hanfodol bod y cynlluniau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, a sut olwg 

fydd ar y contract yn 2023/24, yn cael eu gwneud yn glir cyn gynted â phosibl ac 

ymhell cyn mis Mawrth 2023. 

 

Prinder yn y gweithlu  

12. Mae anawsterau wrth recriwtio cymdeithion newydd (deintyddion iau) yn broblem yn 

yr adferiad. Ar ben hynny, mae prinder cronig o nyrsys deintyddol ar hyn o bryd. Mae 

Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn gweithio i fynd i'r afael â recriwtio a hyfforddi 

nyrsys deintyddol. Mae'n amhosibl gweithredu heb yr aelodau hanfodol hyn o'r tîm 

deintyddol. Mae denu deintyddion iau a'r staff cymorth priodol yn bryderon dilys i'r 

contractwyr hynny a fyddai'n ystyried ehangu eu darpariaeth ddeintyddol yn y GIG. 

 

Ystyriaeth 2:  Gwell gwybodaeth am iechyd y geg, gan gynnwys y nifer sy'n 

manteisio ar ofal deintyddol sylfaenol y GIG ledled Cymru ar ôl ailddechrau 

gwasanaethau, a'r angen am ymgyrch a ariennir gan y llywodraeth i sicrhau'r 

cyhoedd bod practisau deintyddol yn amgylcheddau diogel. 

 

Gwybodaeth am iechyd y geg 

13. Mae'r mecanwaith ar gyfer monitro'r nifer sy'n manteisio ar wasanaethau deintyddol 

cyffredinol y GIG yn dda. Mae'n ofynnol i ymarferwyr deintyddol gyflwyno manylion 

cleifion y GIG a welir i Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG. Mae hyn yn digwydd 

yn electronig ac, felly, mae cofnodion cywir o faint o gleifion sydd wedi cael eu gweld 

a pha weithdrefnau sydd wedi cael eu cynnal ar gael. Dyma'r mecanwaith a 

ddefnyddir i fonitro contractau'r GIG a thalu deintyddion. 

 

14. Nid oes storfa ganolog o wybodaeth am nifer y cleifion sy'n cael eu trin yn breifat. 

 

Pryderon cleifion ynghylch diogelwch 

15. Nid wyf yn ymwybodol o unrhyw dystiolaeth bod cleifion yn pryderu'n ormodol am 

fynychu practisau deintyddol ar ôl y pandemig. Yn amlwg, mae cyfran o'r boblogaeth 

yn bryderus ynghylch ymweld â'r deintydd, a wastad wedi bod, ond nid yw'n glir bod 

hyn wedi gwaethygu oherwydd y pandemig, na bod cleifion yn fwy pryderus am ddal 

COVID-19 mewn amgylchedd deintyddol nag y maent mewn mannau eraill yn y 

gymuned. Nid wyf yn gweld angen am ymgyrch a ariennir gan y llywodraeth i 

sicrhau’r cyhoedd bod practisau deintyddol yn amgylcheddau diogel. 
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Ystyriaeth 3: Cymhellion i recriwtio a chadw deintyddion y GIG, yn enwedig 

mewn ardaloedd gwledig ac ardaloedd sydd â lefelau uchel o angen. 

 

Llai o awydd am fod yn berchen ar bractis deintyddol y GIG 

16. Mae darparu digon o ddeintyddion mewn ardaloedd gwledig ac anghysbell yng 

Nghymru wedi bod yn broblem ers canol y 1990au o leiaf. Nid yw'r model 

traddodiadol o bractis deintyddol lle mae un neu ddau ddeintydd yn ymarfer o dŷ 

Fictoraidd wedi’i addasu yn bosibl bellach nac, yn wir, yn briodol. Mae trafodaeth â 

deintyddion sydd newydd raddio yn awgrymu bod llawer llai yn dyheu am fod yn 

berchen ar eu practis eu hunain. Mae mwy o ffocws ar gydbwysedd rhwng bywyd a 

gwaith, a phryderon ynghylch y gallu i brynu cartref teuluol a dyled myfyrwyr ac ati, 

yn golygu nad yw llawer am gael y “drafferth” o fod yn berchen ar bractis deintyddol 

a'i redeg. Os ydynt, maent yn gweld hynny i raddau helaeth fel bod yn y sector 

annibynnol, yn rhydd o gyfyngiadau canfyddedig deintyddiaeth y GIG. 

 

Cyrff corfforaethol a chyflenwad deintyddion sydd wedi'u hyfforddi dramor 

17. Yn ystod y ddau ddegawd diwethaf, mae ardaloedd gwledig ac anghysbell wedi dod 

yn ddibynnol iawn ar gorfforaethau deintyddol (cwmnïau sy'n cyflogi deintyddion ac 

sydd â chontractau gyda byrddau iechyd) i ddarparu gofal deintyddol. Roedd y 

cwmnïau hyn yn ddibynnol iawn ar ddeintyddion tramor. Mae dau ffactor wedi 

cyfuno i gyfyngu ar y cyflenwad presennol o ddeintyddion tramor. Mae ardaloedd 

gwledig yng Nghymru wedi bod yn ddibynnol ar ddeintyddion o ddwyrain Ewrop. Er 

bod rhai wedi ymgartrefu a gwneud eu cartref yng Nghymru, mae llawer wedi 

dychwelyd i'w mamwlad. Mae'n anodd penderfynu i ba raddau y mae Brexit a'r 

pandemig wedi dylanwadu ar hyn.  

 

18. Nid oes prinder deintyddion sydd wedi cymhwyso mewn rhannau eraill o'r byd a 

hoffai ddod i ymarfer yn y Deyrnas Unedig, ond, yn wahanol i raddedigion 

Ewropeaidd cyn Brexit, nid oes cydnabyddiaeth ddwyochrog o'u cymhwyster 

deintyddol. Mae hyn yn briodol gan fod safonau hyfforddi yn amrywio ledled y byd. Er 

mwyn gweithio yn y DU, rhaid i raddedigion o'r tu allan i'r UE sefyll a llwyddo mewn 

Arholiad Cofrestru Tramor a hwylusir gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol. Mae hyn 

yn creu “gwddf potel” sylweddol iawn o ran argaeledd deintyddion tramor i weithio 

yn y DU. I grynhoi, nid yw deintyddiaeth yn yr un sefyllfa â phroffesiynau gofal iechyd 

eraill lle gellir mynd i'r afael â phrinder yn y gweithlu yn gyflym trwy fewnforio staff. 

 

Ardaloedd lle mae angen deintyddol mawr, mynediad i ofal a chymhellion i ofalu am gleifion ag 

angen mawr 
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19. Yn draddodiadol, roedd ardaloedd ag anghenion deintyddol uchel yn ddeniadol i 

ymarferwyr y GIG. Roedd digon o waith, ac roedd llawer o gleifion wedi'u heithrio 

rhag talu taliadau'r GIG, a oedd yn gwneud ymarfer mewn ardaloedd o'r fath yn 

ddeniadol. Fodd bynnag, roedd contract 2006, gyda'r anghymhellion sylweddol i 

dderbyn cleifion ag angen mawr, yn golygu bod y gwaith o ddarparu deintyddiaeth y 

GIG mewn ardaloedd ag angen mawr yn fwy o her nag o'r blaen. 

 

20. Mae diwygiadau i gontract deintyddol y GIG yn 2022/23 yn gofyn bod 25% o'r cleifion 

a welir yn “newydd” i'r practis, h.y. nad ydynt wedi mynychu'r practis hwnnw o fewn 

y pedair blynedd diwethaf. Dylai hyn helpu i wella mynediad yn yr un modd â'r 

penderfyniad diweddar gan Lywodraeth Cymru i fandadu apwyntiadau “archwilio” llai 

aml ar gyfer cleifion risg isel. 

 

21. Croesewir y canolbwyntio ar atal wrth ddiwygio contractau a dylai, ar y cyd â 

pholisïau mwy sylfaenol (er enghraifft, y “dreth siwgr”), atal clefydau deintyddol a 

mynd i'r afael ag anghydraddoldebau. 

 

22. Fodd bynnag, roedd methiant sylfaenol contract 2006, lle roedd yr un nifer o unedau 

gweithgarwch deintyddol ar gael gwaeth beth oedd anghenion y claf ac roedd y wobr 

am drin un ceudod yr un fath â faint bynnag mwy oedd eu hangen. Er bod unedau 

gweithgarwch deintyddol wedi'u gwaredu yng Nghymru, fy marn i yw bod angen i'r 

system dalu mwy i ddeintyddion am weld claf ag angen mawr. Nid yw ffi gyffredinol 

waeth beth fo angen y claf yn gwneud synnwyr. 

 

23. Mae un mater arall yn ymwneud â'r ffocws ar gyfrif rhifau a mynediad. Mae’n amlwg 

dweud, os yw deintyddion yn derbyn mwy o gleifion ag anghenion uwch, yna ni ellir 

disgwyl iddynt weld yr un nifer o gleifion ag o'r blaen. 

 

Cymysgedd sgiliau fel ateb i brinder yn y gweithlu 

24. Mae 30 blynedd wedi bod ers i Adroddiad Nuffield argymell y dylid gwneud mwy o 

ddefnydd o gymysgedd sgiliau i ddarparu gofal deintyddol. Er bod gwaith ymchwil 

diddiwedd wedi'i wneud a bod papurau wedi'u cyhoeddi ar y pwnc, ychydig o 

gynnydd sylweddol sydd wedi'i wneud o ran hwyluso cymysgedd sgiliau o fewn gofal 

deintyddol sylfaenol y GIG i ddarparu gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar atal (y tu 

hwnt i ddigennu a sgleinio dannedd). Mae deintyddiaeth yn llusgo ymhell y tu ôl i faes 

meddygaeth yn y defnydd o gymysgedd o sgiliau. Mae angen hyrwyddo sut mae 

therapyddion deintyddol, a hylenyddion deintyddol i raddau llai, yn cael eu defnyddio 

yn y Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol a mynd ar drywydd newidiadau 

angenrheidiol i ddeddfwriaeth. 

 

Bwrsariaethau a chymhellion 
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25. Yn ystod y ddau ddegawd diwethaf, rwyf wedi gweld sawl cynllun bwrsariaeth yn 

mynd a dod. Fe’u dyluniwyd gyda'r bwriad o ddenu pobl ifanc o ardaloedd gwledig ac 

anghysbell i astudio deintyddiaeth ac i ddychwelyd i'w milltir sgwâr. Mae'r rhain wedi 

bod yn anodd eu gweithredu ac nid ydynt wedi bod yn llwyddiannus iawn. 

 

26. Yn unol â'i hagenda ehangu mynediad, mae gan Brifysgol Caerdydd raglen 

gynhwysfawr a gynlluniwyd i hwyluso ac annog ceisiadau i’r Ysgol Deintyddiaeth gan 

ymadawyr ysgol yng Nghymru nad yw eu cefndir efallai wedi eu harwain i feddwl am 

ddeintyddiaeth fel gyrfa. 

 

27. Dros y blynyddoedd, mae GIG yr Alban wedi cynnal rhaglenni penodol i gymell 

deintyddion mewn ardaloedd gwledig ac anghysbell ac efallai y byddai'n werth 

ailedrych ar y rheiny i weld a allai dysgu gan y rhain nodi dulliau sy'n berthnasol yng 

Nghymru. 

 

Ystyriaeth 4:  Anghydraddoldebau iechyd y geg, gan gynnwys ailgychwyn 

rhaglen y Cynllun Gwên a’r cyfle i’w hehangu i blant rhwng chwech a deg 

oed; dealltwriaeth well o anghenion iechyd y geg pobl rhwng 12 a 21 oed; y 

capasiti sydd gan wasanaethau cartref deintyddol ar gyfer pobl hŷn a'r rhai 

sy'n byw mewn cartrefi gofal (y rhaglen ‘Gwên am Byth’); ac i ba raddau y 

mae cleifion (yn enwedig cleifion risg isel) yn dewis gweld ymarferwyr 

preifat, ac a oes risg o greu gwasanaeth iechyd deintyddol dwy haen. Lles a 

morâl y gweithlu. 

Cynllun Gwên 

28. Mae’r Cynllun Gwên yn rhan allweddol o gynllun gwella cenedlaethol Cymru ar gyfer 

iechyd y geg. Dechreuodd y rhaglen brwsio dannedd hon yn y feithrinfa a'r ysgol yn 

2009, ac mae'n allweddol i weithredu a chymdeithasu brwsio dannedd ddwywaith y 

dydd ymhlith y plant hynny sydd fwyaf tebygol o ddioddef pydredd deintyddol. Caiff 

ei hategu gan ddarparu “pecynnau cartref” i gartrefi lle efallai na fydd brwsys 

dannedd a phast dannedd yn fforddiadwy. Mae'r cynllun wedi bod yn destun 

adolygiad o'r blaen gan y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc (Pedwerydd Senedd) a’r 

Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Pumed Senedd).  

 

29. Cyn y pandemig (2018/19), roedd 90,602 o blant, a fynychodd 1,396 o feithrinfeydd 

ac ysgolion cynradd, yn brwsio eu dannedd bob dydd. Roedd hynny'n cynrychioli 82% 

o feithrinfeydd cymwys. 
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Ffigur 2 Newidiadau yn nifer yr achosion o bydredd deintyddol ymhlith plant pump oed 

yng Nghymru 2007 — 2016 yn ôl cwintel amddifadedd. 

 

30. Mae newidiadau ym mynychder pydredd dannedd rhwng 2007/08 a 2016/17 (Ffigur 

2) yn dangos bod lefelau pydredd dannedd wedi dechrau gostwng ar ôl dau ddegawd 

o ddiffyg cynnydd yn dilyn cyflwyno'r rhaglen Cynllun Gwên. Ar adeg yr arolwg 

diwethaf yn 2016, roedd nifer yr achosion o bydredd yn y cwintel mwyaf difreintiedig 

o'r boblogaeth wedi gostwng i 42.2%, gan gyrraedd y targed lleihau tlodi plant a 

osodwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2006 (y lefel honno o bydredd yn y cwintel 

mwyaf difreintiedig yn 2020 i ostwng i'r hyn a welwyd yn y cwintel difreintiedig canol 

yn 2006). 

 

31. Bu'n rhaid rhoi'r gorau i'r arolwg a oedd yn cael ei gynnal yn 2020 oherwydd y 

pandemig. Byddwn yn cynnal arolwg o blant pump oed mewn ysgolion yn y flwyddyn 

academaidd 2022/23 sydd ar ddod. Bydd yr arolwg hollbwysig hwn yn ein galluogi i 

benderfynu a yw'r enillion mewn iechyd y geg ymhlith plant pump oed a welwyd yn 

ystod y degawd cyn 2020 wedi'u cynnal, neu a yw nifer yr achosion o bydredd wedi 

aros yr un peth neu wedi gwaethygu. 

 

32. Cafodd llawer o'r staff sy'n cyflwyno'r rhaglen Cynllun Gwên eu hadleoli yn ystod y 

pandemig — gan amlaf i ganolfannau brechu. Maent wedi dychwelyd ac yn 

gweithio'n galed i ailsefydlu'r rhaglen. Nid ydym wedi dod ar draws anawsterau neu 

amharodrwydd sylweddol ar ran ysgolion i ailgysylltu â'r rhaglen. 

Tudalen y pecyn 50



10 
 

 

33. Fodd bynnag, nid wyf yn argymell ehangu'r rhaglen i blant hŷn. Yn syml, nid yw'r 

gweithlu ar gael i wneud hyn. Ymhellach, ethos y Cynllun Gwên yw sefydlu brwsio 

dannedd ddwywaith y dydd mewn cartrefi lle na fyddai hynny'n digwydd fel arall. 

Wedi digwydd, mae'n debyg bod enillion gostyngol wrth gynnal cynllun brwsio 

dannedd mewn ysgolion ymhlith plant rhwng chwech a deg oed. 

 

34. Gwnaethom gwblhau arolwg o bobl ifanc (18-25 oed) yn 2019 ac mae'r canfyddiadau 

ar gael yn WELSH Dental Survey Of 18-25 YEAR OLDS (caerdydd.ac.uk). Mae hyn yn rhoi 

dealltwriaeth i ni o anghenion iechyd y geg a gofynion y grŵp oedran hwn. Dangosir statws 

llafar hunan-gofnodedig y rhai a gyfwelwyd yn yr arolwg yn Nhabl 2. 

 

Statws 
hunan-
gofnodedig 

Da iawn Da Gweddol Gwael Gwael iawn 

Canran 
adrodd 

13.4 43.6 30.5 9.8 2.7 

 

Tabl 2 Statws hunan-gofnodedig iechyd y geg ymhlith pobl 18-25 oed yng Nghymru. (Uned 

Gwybodaeth Iechyd Geneuol Cymru, 2020) 

 

Gwasanaethau cartref deintyddol ar gyfer pobl hŷn a'r rhai sy'n byw mewn cartrefi gofal 

35. Roedd telerau contract 2006 yn gwneud darpariaeth gofal deintyddol cartref yn llai 

deniadol i ymarferwyr deintyddol cyffredinol. Er bod rhai ymarferwyr yn cadw 

cysylltiadau â rhai cartrefi gofal, mae hyn yn aml yn cael ei ddarparu ar sail breifat. 

Mae'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol yn darparu gwasanaethau cartref i raddau 

amrywiol ledled Cymru, er yn aml fel gwasanaeth adweithiol yn hytrach nag unrhyw 

ddarpariaeth gofal arferol.  

 

Gwên am Byth 

36. Mae Gwên Am Byth yn rhaglen ar gyfer cartrefi gofal i bobl hŷn. Ei nod yw sicrhau 
bod y canlynol yn wir mewn cartrefi gofal sy'n cymryd rhan: 

• bod polisi gofal y geg cyfredol ar waith 

• bod staff yn cael eu hyfforddi mewn gofal y geg (gan gynnwys ar yr adeg sefydlu) 
a bod y cartref yn cadw cofrestr o hyfforddiant 

• bod preswylwyr yn cael asesiad gofal y geg ar gyfnodau priodol i nodi unrhyw 
newidiadau a fydd yn effeithio ar iechyd eu ceg 

• bod asesiad yn arwain at gynllun gofal unigol, wedi'i gynllunio i gefnogi hylendid 
y geg da arferol, sy'n cael ei adolygu'n rheolaidd 
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• bod cartrefi gofal yn ymwybodol o sut i sicrhau mynediad amserol at ofal a 
thriniaeth ddeintyddol briodol pan fo angen 
 

37. Yn 2021-2022, roedd 299 o gartrefi gofal yn cymryd rhan lawn yn y rhaglen ac roedd 
199 yn cymryd rhan yn rhannol. Mae 1,266 o gartrefi gofal/nyrsio cofrestredig yng 
Nghymru. 

 

I ba raddau y mae cleifion (yn enwedig cleifion risg isel) yn dewis gweld ymarferwyr 

preifat ac a oes risg o greu gwasanaeth iechyd deintyddol dwy haen 

38. Nid oes data a gedwir yn ganolog ar nifer y cleifion sy'n dewis cael eu gofal deintyddol 

yn breifat yng Nghymru i ateb y cwestiwn hwn gyda chywirdeb. Mae tystiolaeth 

anecdotaidd yn awgrymu bod nifer fwy o gleifion nag erioed naill ai'n dewis, neu'n 

cael eu gorfodi, i gael eu gofal deintyddol y tu allan i'r GIG. Mae hyn bellach wedi bod 

yn wir ers tri degawd, gyda’r drifft sylweddol cyntaf i'r sector preifat yn cael ei achosi 

gan anhapusrwydd gyda chontract deintyddol diwygiedig a gyflwynwyd yn 1990. 

 

39. Mae'r cwestiwn o wasanaeth iechyd deintyddol dwy haen yn un diddorol. Gellid 

dadlau bod hyn eisoes yn bodoli. Nid yw llawer o'r datblygiadau ym maes 

deintyddiaeth ar gael fel mater o drefn drwy'r GIG. Mae mewnblaniadau deintyddol a 

gwynnu dannedd yn ddwy eitem o ofal a ddymunir yn fawr gan gleifion nad ydynt ar 

gael drwy'r GIG ac felly maent ond ar gael i'r rhai sy'n gallu eu fforddio. Mae gwynnu 

dannedd yn weithdrefn gosmetig ac mae'n afresymol disgwyl i hynny gael ei darparu 

o dan system gofal iechyd a ariennir gan y wladwriaeth. 

 

40. Yr hyn sy'n fwy perthnasol i'r ymholiad hwn yw beth yn union y dylai gwasanaethau 

deintyddol cyffredinol a ariennir gan y wladwriaeth ei ddarparu? Mae canfyddiad, 

neu efallai esgus, yn parhau bod yr holl ofal deintyddol angenrheidiol yn cael ei 

ddarparu gan wasanaethau deintyddol cyffredinol y GIG. Nid yw hynny'n wir a 

chredaf ei bod yn hen bryd cael diffiniad clir ac esboniad i'r cyhoedd o'r hyn sydd ar 

gael a’r hyn nad yw ar gael trwy ofal a ariennir gan y wladwriaeth. 

 

41. Er enghraifft, os cymerwn ddarparu dannedd gosod rhannol, sy'n angenrheidiol pan 

fydd claf wedi colli nifer o ddannedd. Mewn sawl achos, bydd dannedd gosod gyda 

sylfaen fetel yn ateb gwell na dannedd gosod plastig. Fodd bynnag, mae'r ffïoedd 

presennol sy'n daladwy gan y GIG yn golygu nad yw darparu dannedd gosod metel yn 

hyfyw ac, fel arfer, dim ond os yw'n gallu fforddio talu'n breifat y gall claf gael 

dannedd gosod metel. O ystyried y sylfaen ariannu bresennol, nid yw’n realistig 

meddwl y gall y pwrs cyhoeddus ariannu popeth y gall cleifion elwa arno, hyd yn oed 

pan nad ydym yn trafod triniaethau pen uchel neu gosmetig. Daeth y ffaith na all y 

wladwriaeth fforddio talu am yr holl ofal deintyddol y gall y cyhoedd ei ddefnyddio yn 

amlwg bedair blynedd ar ôl sefydlu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol pan gyflwynwyd 

cyd-daliadau cleifion am ofal deintyddol ym 1952. 

 

Tudalen y pecyn 52



12 
 

42. Rwy'n deall yr anawsterau gwleidyddol wrth egluro'r hyn sydd ar gael a'r hyn nad yw 

ar gael drwy ofal a ariennir gan y wladwriaeth. Efallai ei bod yn bryd i hynny gael ei 

wneud yn glir (drwy restr glir o driniaethau syml y bydd y GIG yn talu amdanynt ar 

gyfradd briodol) ac i'r mater gael ei enwi – mae eisoes gennym system gofal 

deintyddol dwy haen.  

 

 

Ystyriaeth 5: Y cyfle i ehangu'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol 

ymhellach. 

43. Mae'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol yn chwarae rôl sylfaenol wrth ddarparu 

gwasanaethau i'r bobl fwyaf agored i niwed yng Nghymru. Mae cwmpas y 

gwasanaeth wedi'i ddiffinio'n dda mewn cylchlythyr iechyd diweddar. 

Swyddogaethau'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol yw:  

Darparu gofal i'r rhai sy'n agored i niwed 

44. Mae pobl sy’n agored i niwed yn aml mewn mwy o berygl o gael clefyd deintyddol a 

geneuol ac maent yn debygol o gynnwys y rhai nad ydynt yn gallu gwneud y canlynol: 

• cydweithredu â gofal deintyddol arferol 

• deall yr angen am ofal deintyddol a hylendid geneuol da 

• cynnal hylendid geneuol da heb gymorth 

• cyrchu gwasanaethau deintyddol yn rhwydd (e.e. cleifion sydd angen teclyn codi 

i'w trosglwyddo i'r gadair ddeintyddol) 

Gallant hefyd fod yn bobl sydd fel a ganlyn: 

• pobl ag anghenion iechyd cymhleth a all gynnwys anghenion meddygol, corfforol 

neu iechyd meddwl 

• pobl dan anfantais gymdeithasol, gan gynnwys ceiswyr lloches, pobl ddigartref a 

phobl ag  

anhwylderau camddefnyddio sylweddau 

• plant sy'n derbyn gofal neu blant â chlefyd deintyddol yr effeithir arnynt yn 

ddifrifol a/neu nad ydynt yn cael eu cymryd am ofal deintyddol 

• pobl hŷn eiddil ac agored i niwed, gan gynnwys y rhai sy'n byw gyda dementia a 

phobl sy'n byw mewn cartrefi gofal nad ydynt yn gallu cael gofal drwy'r 

Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol 

 

Gwasanaethau deintyddol arbenigol 

45. Mae'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol wedi darparu rhai gwasanaethau arbenigol 

(ar lefel Haen 2) mewn rhai meysydd. 
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Cyflwyno'r rhaglenni gwella cenedlaethol ar gyfer iechyd y geg 

46. Mae'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol yn gyfrifol am ddarparu rhaglenni Cynllun 

Gwên a Gwên am Byth. 

Epidemioleg 

47. Mae'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol mewn cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus 

Cymru ac Uned Gwybodaeth Iechyd Geneuol Cymru yn gyfrifol am gynnal arolygon 

epidemiolegol ar iechyd y geg ac iechyd deintyddol yng Nghymru. 

 

48. Mae lle i ehangu'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol ymhellach ond, cyn hynny, yn 

bwysicach fyth mae angen sefydlogi'r gwasanaethau presennol. Mae'r flaenoriaeth a 

roddir i'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol wedi amrywio mewn gwahanol fyrddau 

iechyd ac mae'r gwasanaeth yn fwy cadarn mewn rhai ardaloedd nag mewn 

ardaloedd eraill. Yn fy marn i, mae rhai byrddau iechyd wedi canolbwyntio ar y 

Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol ac wedi esgeuluso'r Gwasanaeth Deintyddol 

Cymunedol. 

 

49. Er bod lle i ehangu'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol, dylai hyn ganolbwyntio ar y 

swyddogaethau craidd a amlinellir uchod. Nid yw'r Gwasanaeth Deintyddol 

Cymunedol wedi'i sefydlu i lenwi bylchau yn y Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol a 

achosir gan y problemau mynediad cyfredol.  

 

 

Ystyriaeth 6:  Gwariant Llywodraeth Cymru ar ddeintyddiaeth y GIG yng 

Nghymru, gan gynnwys buddsoddi mewn awyru a diogelu practisau ar gyfer 

y dyfodol. 

50. Fel y trafodwyd uchod, mae'r potensial i wario arian ar wasanaethau deintyddol yn 

ddiderfyn. Os oes arian ychwanegol ar gael, mae angen i'r cynllun i'w ddefnyddio gael 

ei gynllunio'n dda a'i ddefnyddio ar y cyd â chynllun cenedlaethol ar gyfer iechyd y 

geg. Yn rhy aml yn y gorffennol, darparwyd arian ychwanegol, ar y funud olaf, gydag 

amserlenni afresymol o fyr i gynllunio ar gyfer defnyddio'r arian mewn ffordd 

synhwyrol. 

 

51. Ni allaf wneud sylwadau ar gynlluniau awyru. 
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Ystyriaeth 7: Effaith yr argyfwng costau byw ar y gwaith o ddarparu 

gwasanaethau deintyddiaeth yng Nghymru a mynediad atynt. 

 

52. Nid oes amheuaeth y bydd rhai pobl yn gweld eu hadnoddau wedi'u hymestyn i'r 

pwynt na allant fforddio mynychu'r deintydd ar adeg o galedi economaidd. Mae 

archwiliadau a gofal deintyddol y GIG am ddim fel y rhestrir yn Nhabl 3. 

Tabl 3 Yr hawl i gael archwiliad a thriniaeth ddeintyddol am ddim yng Nghymru Ffioedd 

deintyddol ac eithriadau y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) | LLYW.CYMRU  

 

53. Fel gydag unrhyw system prawf modd, y rhai sydd fwyaf tebygol o ddioddef yw'r rhai 

sydd ond yn colli allan ar gymhwyso ar gyfer y budd-dal gan ychydig.  Rydym yn 

gwybod mai peidio â gwybod y gost sy’n broblem i gleifion yn aml, nid y gost ei hun.  

Nid yw unrhyw un eisiau wynebu'r cywilydd o fod mewn cadair deintydd ac yna 

darganfod bod y gost yn fwy nag y gellir ei fforddio. 

 

54. Er mwyn osgoi'r sefyllfa hon, mae'n ofynnol i ddeintyddion arddangos rhestr o 

daliadau a darparu amcangyfrif ysgrifenedig ar gyfer triniaeth cyn i'r gofal ddechrau. 

55. Fodd bynnag, mae taliadau am ofal deintyddol y GIG yn glir yn ôl tri band o driniaeth. 

Dangosir y taliadau cyfredol (ynghyd â'r taliadau cyfatebol yn Lloegr) yn Nhabl 4. 

Rydych chi'n cael archwiliadau deintyddol am ddim os ydych chi: 

• o dan 25 oed  

• 60 oed neu’n hŷn 

• Codir y tâl priodol am unrhyw driniaeth ddilynol o ganlyniad i'r archwiliad am ddim. 

Gallwch gael triniaeth ddeintyddol am ddim gan y GIG os yw'r canlynol yn wir pan fydd y 

driniaeth yn dechrau: 

• rydych o dan 18 oed 

• rydych yn 18 oed ac mewn addysg amser llawn 

• rydych yn feichiog neu wedi cael babi o fewn y 12 mis cyn i'r driniaeth ddechrau 

• rydych yn glaf mewnol y GIG a chaiff y driniaeth ei chyflawni gan ddeintydd yr ysbyty 

• rydych yn glaf allanol Gwasanaeth Deintyddol Ysbyty'r GIG (efallai y codir tâl am 

ddannedd gosod a phontydd) 

Mae gennych hawl hefyd i driniaeth ddeintyddol am ddim os yw'r canlynol yn wir pan fydd y 

driniaeth yn dechrau neu pan godir y tâl: 

• rydych chi neu'ch partner yn derbyn budd-daliadau penodol 

• rydych ar incwm isel (gweler y Cynllun Incwm Isel) 

• mae gennych hawl i dystysgrif eithrio credyd treth ddilys y GIG, neu wedi eich enwi 

ar dystysgrif eithrio credyd treth y GIG 

• Gallwch ddefnyddio gwiriwr ar-lein y GIG i weld a oes gennych hawl i gael cymorth. 
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Cwrs triniaeth Tâl i gleifion 2022/23 Tâl i gleifion 2022/23 

  Cymru Lloegr 

Band 1 £14.70 £23.80 

Band 2 £47.00 £65.20 

Band 3 £203.00 £282.80 

Triniaeth frys £14.70 £23.80 

Cwrs triniaeth Band 1 — Mae hwn yn cynnwys archwiliad, diagnosis (gan gynnwys pelydrau-X), cyngor ar sut i 

atal problemau yn y dyfodol, digennu a llathru os oes angen clinigol, a gofal ataliol fel defnyddio farnais 

fflworid neu ddeunydd selio holltau os yw'n briodol. 

Cwrs triniaeth Band 2 – Mae hwn yn cynnwys popeth a restrir ym Mand 1 uchod, yn ogystal ag unrhyw 

driniaeth bellach, fel llenwadau, gwaith sianel y gwreiddyn neu dynnu dannedd, ond nid eitemau mwy 

cymhleth a gwmpesir gan Fand 3. 

Cwrs triniaeth Band 3 – Mae hwn yn cynnwys popeth a restrir ym mandiau 1 a 2 uchod, ynghyd â choronau, 

dannedd gosod, pontydd a gwaith labordy arall.  

Triniaeth ddeintyddol frys – Mae hon yn cynnwys gofal brys mewn practis deintyddol gofal sylfaenol y GIG fel 

lleddfu poen neu lenwad dros dro. 

Tabl 4 Cymhariaeth o ffioedd deintyddol y GIG yng Nghymru a Lloegr. 

 

56. Er bod taliadau'r GIG yr un fath pan gyflwynwyd Contract 2006 yng Nghymru a Lloegr, 

mae gweinyddiaethau olynol yng Nghaerdydd wedi cynyddu taliadau'r GIG i raddau 

llai o gymharu â’r cynnydd yn Lloegr, gan arwain at y gwahaniaethau a welwyd yn 

Nhabl 4. 

 

57. Er y gellir dadlau bod hyn wedi arwain at golli refeniw i'r gwasanaeth, mae'n golygu 

bod cleifion yng Nghymru yn wynebu llai o daliadau am ofal y GIG nag yn Lloegr, a 

ddylai fod o fudd ar hyn o bryd i'r rhai y mae'n ofynnol iddynt gyfrannu at eu gofal. 
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PROFFIL 

Cyflwynwyd y dystiolaeth hon gan Ivor G. Chestnutt yn ei rôl fel Athro ac Ymgynghorydd 

Anrhydeddus mewn Iechyd Deintyddol y Cyhoedd ym Mhrifysgol Caerdydd.  

Mae Ivor Chestnutt yn Athro Iechyd Deintyddol y Cyhoedd yn Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol 

Caerdydd, yn Ymgynghorydd Anrhydeddus i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, ac 

wedi’i gofrestru’n Arbenigwr mewn Iechyd Deintyddol y Cyhoedd. Mae'r Athro Chestnutt 

wedi gweithio ym maes iechyd deintyddol y cyhoedd yng Nghymru ers 23 mlynedd. 

Graddiodd o Brifysgol Caeredin a enillodd ei raddau MPH a PhD, fel ei gilydd, o Brifysgol 

Glasgow. Mae ganddo Gymrodoriaethau mewn Llawfeddygaeth Ddeintyddol gan Goleg 

Brenhinol y Llawfeddygon, Caeredin, Coleg Brenhinol y Meddygon a’r Llawfeddygon, 

Glasgow, a Choleg Brenhinol y Llawfeddygon, Lloegr. Mae Ivor yn Gymrawd y Gyfadran 

Iechyd y Cyhoedd ac yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. 

Yn yr Ysgol Deintyddiaeth, roedd yn Gyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig (2011-2022) ac, 

yn ddiweddar, cwblhaodd gyfnod o chwe blynedd fel Cyfarwyddwr Clinigol Ysbyty 

Deintyddiaeth y Brifysgol. Mae'n arwain pecyn gwaith Iechyd y Geg yn y Ganolfan Ymchwil 

Gofal Sylfaenol a Gofal Brys, a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Yr Athro 

Chestnutt sy’n cynnal Uned Gwybodaeth Iechyd Geneuol Cymru ar ran Iechyd Cyhoeddus 

Cymru a Llywodraeth Cymru. 
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Ymchwiliad i weld a yw Llywodraeth Cymru yn gwneud digon i 

bontio’r bwlch o ran anghydraddoldebau iechyd y geg ac i 

ailadeiladu deintyddiaeth yng Nghymru yn dilyn y pandemig 

COVID-19 ac yng nghyd-destun y cynnydd mewn costau byw. 

Tystiolaeth a gyflwynwyd i gyfarfod Pwyllgor Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol y Chweched Senedd 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn falch o gyflwyno’r cyflwyniad ysgrifenedig hwn i 
Bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Chweched Senedd. Mae’r pwyllgor yn 
ystyried meysydd eang iechyd y geg a deintyddiaeth.  Rydym yn awyddus i 
ganolbwyntio ein hymateb ar atal, rhaglenni gwella iechyd y geg a gwasanaethau 
deintyddol gofal sylfaenol, gan gynnwys heriau’r gweithlu. 

HSC(6)-07-22 Papur 3 / Paper 3
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Crynodeb 

1. Mae baich clefydau iechyd y geg yn uchel.  Ni ellir gwella iechyd y geg y boblogaeth

drwy wasanaethau deintyddol yn unig. Os yw ymyriadau deddfwriaethol megis

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, Deddf Iechyd y Cyhoedd

(Cymru) 2017, Cymru fwy Cyfartal: Y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol,

Isafbris am Alcohol, a rhaglenni iechyd y cyhoedd megis Pwysau Iach: Cymru Iach a

Chynlluniau a Chynllun Cyflawni ar Reoli Tybaco yn llwyddo i gael effaith sylweddol

ar leihau’r ffactorau risg ar gyfer clefydau anhrosglwyddadwy, dylent hefyd

gyfrannu at wella iechyd y geg ar gyfer y boblogaeth.

2. Mae’n rhaid i’r ymdrech i fynd i’r afael â gorfwyta siwgr rhydd fod yn flaenoriaeth

prif ffrwd i’r maes iechyd y cyhoedd.  Dylai baich pydredd dannedd y boblogaeth

leihau os bydd rhaglenni deddfwriaethol ac iechyd y cyhoedd fel Pwysau Iach:

Cymru Iach yn llwyddo i leihau faint o siwgr sy’n cael ei fwyta yng Nghymru i’r lefel

a argymhellir gan Y Pwyllgor Cynghori Gwyddonol ar Faetheg (SACN) h.y. 5% o

gyfanswm y cymeriant egni.  Dylai Cymru arwain y ffordd o ran pennu targed

uchelgeisiol i leihau faint o siwgr rhydd sy’n cael ei fwyta i lai na 5% o’r egni mewn

deiet yn unol ag argymhellion SACN.

3. Ni ddylid ystyried bod gwaith atal rhagweithiol i sicrhau iechyd y geg gwell yn

gyfrifoldeb i’r gwasanaethau deintyddol a rhaglenni iechyd y geg yn unig.  Mae

angen i ddulliau atal clefydau'r geg fod yn rhan allweddol o amcanion strategaethau

a rhaglenni atal perthnasol i’r boblogaeth, ar lefel genedlaethol a lleol.  Yn ogystal,

mae angen archwilio’r rhwystrau a’r galluogwyr i wasanaethau deintyddol fod yn

rhan o wasanaethau sylfaenol a gofal cymdeithasol cydgysylltiedig, ataliol a

rhagweithiol a llunio cynllun gweithredu i ddiddymu’r rhwystrau.

4. Mae rhaglenni gwella iechyd y geg y boblogaeth, er enghraifft y Cynllun Gwên, yn

bwysig er mwyn lleihau’r anghydraddoldebau iechyd cynyddol.  Effeithiwyd yn

ddifrifol ar y Cynllun Gwên yn sgil y pandemig COVID19.  Er bod heriau’n gysylltliedig

ag adfer, dylai pob sefydliad partner a thimau sy’n gysylltiedig â’r rhaglen bwysig

hon ganolbwyntio ar adfer y rhaglen hon cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau nad

yw plant mewn ardaloedd o amddifadedd yng Nghymru ar eu colled.

5. Mae’r pandemig COVID19 wedi cael effaith sylweddol ar ddarparu gofal deintyddol.

Mae angen gweledigaeth hirdymor gydag ymrwymiad i drawsnewid y system iechyd
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y geg yn sylfaenol er mwyn cynyddu gwaith atal, y tu mewn a’r tu allan i leoliadau 

deintyddol clinigol.  Dylid rhoi blaenoriaeth i gontract deintyddol newydd ar gyfer y 

Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol ac atgyfnerthu’r Gwasanaethau Deintyddol 

Cymunedol er mwyn iddynt allu mynd i’r afal ag anghenion iechyd y geg pob grŵp 

agored i niwed mewn cymdeithas, ond dylid ystyried hyn fel dechrau’r gwaith o 

ddiwygio’r system iechyd y geg, nid ei ddiwedd.    

6. Ni fydd gwaith i drawsnewid iechyd y geg ac iechyd deintyddol yn bosibl heb

fuddsoddi yn y gweithlu a’u hyfforddi a’u datblygu, ac iechyd a llesiant y gweithlu.

Mae angen i waith cynllunio’r gweithlu fod yn seiliedig ar angen gydag addasiadau

parhaus i sicrhau aliniad agos gyda pholisïau iechyd y geg a gwasanaethau

deintyddol, cynllunio, gweithredu a chymhelliant ac uchelgeisiau gyrfa’r gweithlu

deintyddol. Yn wahanol i’r gwasanaethau gofal iechyd yn gyffredinol, nid yw

deintyddiaeth wedi gwneud y defnydd gorau posibl o gymysgedd sgiliau.  Mae

angen mynd i’r afael â’r holl rwystrau ar gyfer gwneud y defnydd gorau posibl o

gymysgedd sgiliau a darparu gofal deintyddol y GIG a hynny ar fyrder.

7. Mae tystiolaeth ddiwrthdro o lenyddiaeth ddeintyddol yn ogystal ag o arolygon a

gynhaliwyd fel rhan o’r Rhaglen Epidemioleg Ddeintyddol i Gymru bod

anghydraddoldebau iechyd y geg yn bodoli, ac mai’r bobl sy’n byw yn yr ardaloedd

â’r amddfiadedd mwyaf sy’n ysgwyddo’r baich mwyaf o ran clefydau deintyddol.

Mae anghydraddoldeb iechyd y geg yn annheg, yn anghyfiawn ac mae modd eu

hatal.  Felly, dylid rhoi blaenoriaeth i leihau anghydraddoldebau iechyd y geg.

Byddai hyn yn cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a

Cymru fwy Cyfartal: Y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol.

1. Dylai mynd i’r afael â ffactorau risg iechyd y geg a chlefydau anhrosglwyddadwy a’u

penderfynyddion cymdeithasol a masnachol sylfaenol wella iechyd y geg a chlefydau

anhrosglwyddadwy

Mae clefydau’r geg yn broblem iechyd y cyhoedd sylweddol sy’n effeithio ar 3.5 biliwn 

a mwy o bobl ledled y byd, a phydredd dannedd heb ei drin yw’r cyflwr iechyd mwyaf 

cyffredin yn fyd-eang.1 Er bod nifer yr achosion cyffredinol o bydredd dannedd wedi 

gostwng yng Nghymru ymhlith oedolion2 a phlant,3 mae clefydau deintyddol yn parhau 

i fod yn gyffredin iawn ac mae effaith gronnus clefydau’r geg fel oedolion ac wrth 

heneiddio yn parhau i fod yn her sylweddol i iechyd y boblogaeth.  Mae cysylltiad cryf 

iawn a chyson rhwng statws economaidd-gymdeithasol (incwm, galwedigaeth a lefel 

addysgol) a nifer yr achosion o glefydau a chyflyrau’r geg, a’u difrifoldeb.  Ar hyd cwrs 

bywyd, mae clefydau a chyflyrau’r geg yn cael effaith anghymesur ar aelodau tlawd a 

bregus cymdeithas.4  
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Mae ystod o ffactorau risg addasadwy yn gyfrifol am achosi clefydau’r geg, gan gynnwys 

bwyta ac yfed siwgr, defnyddio tybaco, alcohol a hylendid gwael, a’u penderfynyddion 

cymdeithasol a masnachol sylfaenol. Nid mater syml o drin clefydau deintyddol 

cyffredin iawn drwy’r gwasanaethau deintyddol yw hyn.  Yn anffodus, mae’r drafodaeth 

ar iechyd y geg yn y DU a ledled y byd yn aml braidd yn gyfyngedig gan ganolbwyntio ar 

wasanaethau deintyddol yn unig. Mae’r atebion a geisir yn aml wedi’u cyfyngu i ehangu 

neu newid y gwasanaethau deintyddol sy’n bodoli eisoes, heb fynd i’r afael ag achosion 

y clefydau deintyddol a’u penderfynyddion cymdeithasol a masnachol sylfaenol.1 

Mae gweithgareddau corfforaethol yn dylanwadu ar ein hamgylcheddau ac yn pennu 

argaeledd nwyddau traul, a’r dulliau o’u hyrwyddo a’u prisio.5 Mae angen rheoliadau a 

deddfwriaethau llymach er mwyn goresgyn strategaethau corfforaethol sy’n bygwth ac 

yn tanseilio iechyd y geg a chlefydau anhrosglwyddadwy.  Mae tystiolaeth yn dod i law 

y gallai treth ar ddiodydd wedi’u melysu â siwgr leihau pydredd dannedd. 6  Mae 

Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn argymell y dylai plant ac oedolion leihau’r siwgr rhydd 

y maent yn ei fwyta a’i yfed i lai na 10% o’r egni yn eu deiet,7 ac mae’r Pwyllgor Cynghori 

Gwyddonol ar Faetheg (SACN) yn argymell na ddylai’r egni yn neiet y boblogaeth 

gynnnwys mwy na 5% o siwgr rhydd ar gyfer y grwpiau oedran o 2 flwydd oed a hŷn.8  

Er gwaethaf yr amlygiad gorau posibl i fflworid, bydd pydredd dannedd yn parhau i 

ddatblygu ym mhresenoldeb siwgr rhydd sydd uwchlaw 10% o gyfanswm egni deietegol 

unigolyn.  Mae astudiaethau wedi canfod bod mwy o bydredd dannedd ymysg y rhai y 

mae’r siwgr yn eu deiet yn uwch na 10%, o gymharu â’r rhai â llai na 10% o egni.9  

Mae’r bwyd a fwyteir, y mathynnau yn y deiet a statws maethol plant yn y DU yn cael 

eu cofnodi mewn 2 arolwg cenedlaethol mawr: Arolwg Deiet a Maetheg Babanod a 

Phlant Ifanc (DNSIYC) a’r Arolwg Deiet a Maetheg Cenedlaethol (NDNS).  Mae’r DNSIYC 

a’r NDNS diweddaraf yn dangos bod deiet plant yn y DU yn cynnwys mwy o egni 

dietegol, protein, brasterau dirlawn a siwgr rhydd nag argymhellion presennol 

llywodraeth y DU ac nid ydynt yn cyflawni’r argymhellion ar gyfer ffibr deietegol.10 

Rhaid i’r ymdrech i fynd i’r afael â gorfwyta siwgr rhydd fod yn flaenoriaeth prif ffrwd i 

iechyd y cyhoedd nawr.  Mae tystiolaeth o astudiaethau yn dangos, er gwaethaf y 

diogelwch a gynigir gan fflworid (er enghraifft drwy raglenni megis y Cynllun Gwên), bod 

berthynas rhwng siwgr a phydredd dannedd yn parhau.10 Ni ellir mynd i’r afael â baich 

uchel pydredd dannedd yn y boblogaeth ar hyd cwrs bywyd a’r swm anghymesur sydd 

i’w weld mewn pobl sy’n byw mewn ardaloedd o amddfiadedd yng Nghymru drwy un 

dull cyfrifoldeb personol unigol sy’n canolbwyntio ar addysgu cleifion ynghylch 

ymddygiad risg heb ystyried sut y mae penderfynyddion cymdeithasol a masnachol 

iechyd yn dylanwadu ar yr ymddygiadau hyn.    
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Mae gan Gymru dirlun deddfwriaethol da, gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015, Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017, Cymru fwy Cyfartal: Y 

Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol, i wella iechyd, gan gynnwys iechyd y geg a 

lleihau anghydraddoldebau.  Mae’r dull cynaliadwy yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015 hefyd yn mynnu bod llunwyr polisïau yn ystyried y sefyllfa yn yr 

hirdymor, er mwyn sicrhau nad yw eu penderfyniadau yn cael effaith negyddol ar 

genedlaethau’r dyfodol. 

Dylai lleihau’r nifer o bobl sy’n smygu, yn unol â Strategaeth Rheoli Tybaco Cymru11 ac 

effaith unrhyw Isafbris am Alcohol i leihau yfed niweidiol gyfrannu hefyd at wella iechyd 

y geg.  Pe byddai llawer o’r camau gweithredu sydd wedi’u cynnwys yn y Strategaeth 

Pwysau Iach: Cymru Iach12 a’r cynllun gweithredu blaenoriaeth yn llwyddo i gyflawni eu 

hamcanion, dylent hwythau hefyd gyfrannu at wella iechyd y geg.  Mae’r amcanion 

canlynol yn uniongyrchol berthnasol i iechyd y geg: 

• Newid yr amgylchedd bwyd a diod gan sicrhau bod opsiynau cynaliadwy ac

iachach yn opsiynau rhwydd,

• Hybu a chefnogi teuluoedd i ddarparu’r dechrau gorau mewn bywyd, o’r

cyfnod cyn beichiogi i’r blynyddoedd cynnar,

• Galluogi ein lleoliadau addysg i fod yn lleoedd lle mae iechyd corfforol a

meddyliol yn parhau i fod yn flaenoriaeth,

• Diddymu’r rhwystrau i leihau anghydraddoldebau deiet ac iechyd ar draws y

boblogaeth.

Bydd yn rhaid aros i weld a fydd rhaglenni fel Pwysau Iach: Cymru Iach ac ymyriadau 

deddfwriaethol fel treth ar ddiodydd wedi’u melysu â siwgr yn llwyddo i leihau’r siwgr 

y mae pob grŵp oedran yn ei fwyta a’i yfed a hynny i’r lefel a argymhellir gan WHO a 

mwy fyth tuag at y targed a argymhellir gan SACN. Dylai unrhyw waith ymchwil 

cenedlaethol a lleol a gynllunnir i ddeall effaith ymyriadau deddfwriaethol amrywiol a 

Pwysau Iach: Cymru Iach gynnwys asesiad hefyd o’i effaith ar arferion bwyta siwgr rhydd 

ar draws pob grŵp oedran yng Nghymru. 

2. Mae rhaglenni iechyd y geg y boblogaeth yn bwysig er mwyn atal

anghydraddoldebau iechyd y geg rhag gwaethygu.

Gall cael pydredd dannedd pan yn ifanc achosi poen a heintiad, yn ogystal ag aflonyddu 

ar gwsg, cyfyngu ar y gallu i ganolbwyntio a bwyta deiet amrywiol, amharu ar 

ddatblygiad lleferydd a chael effaith negyddol ar hunanddelwedd ac iechyd meddwl13,

14, 15, 16, 17, 18, 19. Pydredd dannedd yw un o’r rhesymau mwyaf cyffredin dros dderbyn 

plant i’r ysbyty20. Mae’n cael effaith am oes oherwydd mae iechyd deintyddol gwael yn 

ystod plentyndod yn rhagfynegydd iechyd deintyddol gwael fel oedolion21. Er hynny, yn 
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y mwyafrif o achosion, mae’n bosibl osgoi pydredd dannedd yn llwyr drwy addysg, 

creu’r amodau ar gyfer ymddygiad iach a’r amlygiad mwyaf posibl i fflworid. 

a) Cynllun Gwên

Yn 2015-16, roedd traean o blant 5 i 6 oed yng Nghymru wedi cael profiad o bydredd 

dannedd.  Ar gyfartaledd, byddai gan 10 o blant mewn dosbarth o 30 bydredd dannedd, 

a byddai gan y 10 hyn 3.6 o ddannedd wedi pydru22. Mae tystiolaeth o Raglen 

Epidemioleg Ddeintyddol Cymru yn dangos bod anghydraddoldebau iechyd y geg yn 

bodoli mewn plant mor ifanc â 3 oed, a phlant sy’n byw yn yr ardaloedd â’r amddfiadedd 

mwyaf sydd â’r baich mwyaf o ran clefydau deintyddol23. Dylai hyd yn oed lefelau is o 

bydredd dannedd ymysg plant beri pryder oherwydd mae pydredd dannedd yn glefyd 

cynyddol a chronnus gydol oes. 

Mae’r Cynllun Gwên (D2S) yn rhaglen genedlaethol i atal pydredd dannedd ymysg plant 

ifanc yng Nghymru gan ddefnyddio dulliau cost-effeithiol sy’n seiliedig ar dystiolaeth. 

Caiff ei goruchwylio gan Wasanaethau Deintyddol Cymunedol GIG Cymru a’i darparu 

mewn partneriaeth â gwasanaethau iechyd ac addysg24. Cafodd ei lansio yn 2009. 

Mae’n cynnwys: 

a) Rhaglen ataliol i blant o’u genedigaeth, sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol amrywiol,

gan gynnwys ymwelwyr iechyd a gwasanaethau eraill y blynyddoedd cynnar.  Y nodau

yw helpu i sefydlu arferion da drwy roi cyngor i deuluoedd â phlant ifanc, darparu

brwshys dannedd a phast dannedd fflworid, a’u hannog i fynychu apwyntiadau

rheolaidd mewn practis deintyddol.  Mae’r elfen hon o’r Cynllun Gwên wedi’i halinio â’r

rhaglen Plant Iach Cymru a’i  dull o ddarparu cymorth cyffredinol a gwell.

b) Rhaglen ataliol ar gyfer plant Ysgolion Meithrin a Chynradd, sy’n cynnwys darparu

rhaglenni brwsio dannedd a farnais fflworid mewn meithrinfeydd ac ysgolion cynradd i

blant er mwyn helpu i amddiffyn eu dannedd rhag pydredd. Mae’r agweddau hyn ar y

Cynllun Gwên wedi’u targedu tuag at yr ardaloedd o Gymru lle ceir yr amddfiadedd

mwyaf, ac mae tua 60% o ysgolion meithrin ac ysgolion yn derbyn gwahoddiad i gymryd

rhan yn y cynllun. Mae plant hyd at a chan gynnwys Blwyddyn 2 (6-7 oed) wedi’u

cynnwys yn y ddarpariaeth25.

Cafodd staff y Cynllun Gwên eu gwerthfawrogi’n fawr yn ystod ymateb y GIG i Covid-19. 

Cawsant eu hadleoli’n llawn ac roedd ganddynt rolau allweddol yn yr unedau profi 

cymunedol a’r canolfannau brechu.  Cafodd y rhai a ddychwelodd ar ôl cael eu hadleoli 

ym mis Medi 2021 eu hadleoli unwaith eto i rolau Covid-19 ar gyfer yr ymateb i Omicron. 

Roedd hyn yn golygu bod yr ymdrechion cynnar i ailddechrau’r Cynllun Gwên wedi cael 

eu llesteirio yn ystod ail hanner 2021, ond dechreuodd y gwaith hwn fynd rhagddo’n 

gyflym unwaith eto yn ystod Gwanwyn 2022. 
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Cyn y pandemig, roedd tua 90,000 o blant yn cymryd rhan mewn sesiynau brwsio 

dannedd dyddiol wedi’u goruchwylio mewn 1200 o feithrinfeydd ac ysgolion, ac roedd 

45,000 o blant yn cael farnais fflworid mewn ysgolion meithrin ac ysgolion26. Er bod 

llawer o heriau amrywiol wrth geisio adfer y rhaglen hon i’r lefel cyn y pandemig a 

sicrhau bod yr adnoddau sydd ar gael yn cael eu targedu, dylai pob sefydliad partner a 

thîm sy’n gysylltiedig â’r rhaglen bwysig hon fod yn canolbwyntio ar adfer y rhaglen hon 

cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau nad yw anghydraddoldebau iechyd y geg yn 

gwaethygu.  

b) Gwên am Byth

Amlygodd arolwg o breswylwyr cartrefi gofal yng Nghymru yn 2010-11 lefelau uchel o 

hylendid y geg gwael a chlefydau deintyddol27.  Sefydlwyd y rhaglen genedlaethol Gwên 

am Byth i wella iechyd y geg ar gyfer pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal o ganlyniad 

i hyn. Wedi’i goruchwylio gan Wasanaethau Deintyddol Cymunedol GIG Cymru, ei 

nodau yw y bydd y cartrefi gofal sy’n cymryd rhan:  

• yn trefnu bod ganddynt bolisi cyfredol gofal y geg ar waith;

• yn rhoi hyfforddiant i’w staff ar ofal y geg (gan gynnwys yn ystod yr hyfforddiant

sefydlu) ac mae’r cartref yn cadw cofrestr o’r hyfforddiant;

• bydd y preswylwyr yn cael asesiad o ofal y geg ar adegau priodol er mwyn nodi

unrhyw newidiadau a fydd yn effeithio ar iechyd y geg;

• bod yr asesiad yn arwain at gynllun gofal unigol, a gynlluniwyd i gefnogi arferion

da o ran hylendid y geg sy’n cael eu hadolygu’n rheolaidd; a

• mae’r cartref gofal yn ymwybodol o sut i sicrhau mynediad amserol at ofal a

thriniaeth ddeintyddol pan fydd angen.

Effeithiodd cyfyngiadau COVID-19 yn ddifrifol ar weithgarwch Gwên am Byth, ond mae 

wedi profi adferiad da. Yn 2021-2022, roedd 299 o gartrefi gofal yn cymryd rhan lawn 

yn y rhaglen ac roedd 199 yn cymryd rhan rannol ynddi.  Er cymhariaeth, yn 2019-2020, 

roedd 310 yn cymryd rhan lawn ac roedd 124 yn cymry drhan yn rhannol28. Dylid nodi 

nad yw’r rhaglen hon yn darparu gofal deintyddol yn y cartref.  

3. Mae’n rhaid i ddiwygiadau i’r gwasanaethau deintyddol sicrhau mynediad at

wasanaethau deintyddol yn seiliedig ar angen a chyflawni gofal deintyddol sy’n

canolbwyntio ar ganlyniadau cleifion

a) Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol

Mae’n debyg mai gwasanaethau deintyddol y GIG oedd y gwasanaeth gofal sylfaenol yr 

effeithiwyd arno fwyaf yn ystod y pandemig oherwydd bod cyfran sylweddol o 

ddeintyddiaeth yn ymwneud â gweithdrefnau cynhyrchu aerosol. Roedd angen 

mesurau llym ar gyfer rheoli ac atal heintiau er mwyn lleihau’r risg o drosglwyddo mewn 
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lleoliadau deintyddol.  Gellir gweld effaith y pandemig COVID19 ar fynediad cyffredinol 

yn Ffigur 1 (mynediad 12 mis i blant) a Ffigur 2 (mynediad 24 mis i oedolion) gydag 

arwyddion o adferiad yn y misoedd olaf.   

Ffigur 1: Nifer y plant a gafodd ofal deintyddol y GIG yn y 12 mis blaenorol hyd at, a 

chan gynnwys, y mis a ddangosir 

Ffigur 2: Nifer yr oedolion a gafodd ofal deintyddion y GIG yn y 24 mis blaenorol hyd 

at, a chan gynnwys, y mis a ddangosir 

Mae Tabl 1 yn dangos y lefel o driniaethau Band II a Band III a gyflawnwyd gan 

Wasanaethau Deintyddol Cyffredinol y GIG yng Nghymru yn 2019/20 a sut mae hynny’n 

cymharu â’r un bandiau triniaeth a gyflawnwyd yn ystod blynyddoedd y pandemig yn 

2020/21 a 2021/22. 

Tabl 1: Nifer y cyrsiau o driniaethau Band II a Band III a gyflawnwyd gan Wasanaethau 

Deintyddol Cyffredinol y GIG yng Nghymru  

Cyrsiau Triniaeth 2019/20 2020/21 2021/22 

Band II 569418 134681 219377 
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Band III 98443 22363 36372 

Cyfanswm Band II a III 667861 157044 255749 

Ffynhonnell: StatsCymru 

Mae’n amlwg o lefel y driniaeth a gyflawnwyd yn ystod 20/21 a 21/22 o gymharu â’r 

flwyddyn cyn y pandemig bod ‘ôl-groniad’ sylweddol o driniaethau yn y Gwasanaethau 

Deintyddol Cyffredinol yng Nghymru.  Mae sefyllfa debyg yn bodoli yng ngwledydd eraill 

y DU.  Mae’r pandemig COVID-19 wedi dwysáu anghydraddoldeb economaidd-

gymdeithasol ac ethnig a bydd yn ddiau yn gwaethygu anghydraddoldebau iechyd y geg. 

Ar sail Ffigurau 1 a 2, gellir disgwyl y bydd y Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol yng 

Nghymru yn gallu darparu mwy o ofal deintyddol yn 2022/23 o gymharu â’r flwyddyn 

ariannol ddiwethaf.  Er gwaethaf lefel yr adferiad yn ystod 2022/23, gyda’r ‘ôl-groniad 

o driniaethau’ yn dilyn y pandemig, bydd angen parhau i flaenoriaethu mynediad at ofal

deintyddol i’r rhai sy’n agored i niwed, sydd ag angen deintyddol ac a fydd felly’n elwa

fwyaf o gymharu â’r cleifion hynny heb glefyd deintyddol ac sydd â lefel isel o risg ond

sy’n gofyn am archwiliadau rheolaidd.

Bydd angen creu capasiti ychwanegol o fewn gofal sylfaenol er mwyn cyflawni 

anghenion iechyd y geg a gofal deintyddol y boblogaeth a symud hefyd at system lle y 

gall gwasanaethau deintyddol gofal sylfaenol gydweithio gyda gwasanaethau iechyd a 

gofal eraill yn lleol i sicrhau gofal rhagweithiol, ataliol a chydgysylltiedig.  

Yn 2018, roedd dogfen Llywodraeth Cymru ‘Cymru Iachach: Ymateb y Gwasanaethau 

Deintyddol ac Iechyd y Geg’29 yn dadlau dros ddull o ddarparu gwasanaethau 

deintyddiaeth ar sail angen ledled Cymru: 

a) Cynyddu mynediad i gleifion newydd ag anghenion uwch;

b) Mabwysiadu dull gofal ataliol i bawb;

c) Ehangu’r defnydd o ‘gymysgedd sgiliau’ fel rhan o’r agenda Iechyd Darbodus;

d) Ysgogi cleifion i fynychu yn ôl angen.

Mae’r rhain yn cyd-fynd yn dda gyda phenderfyniad Sefydliad Iechyd y Byd ar iechyd y 

geg yn 74ain Cynulliad Iechyd y Byd yn 202130. Mae’r penderfyniad yn argymell newid 

o’r dull iachaol traddodiadol i ddull ataliol sy’n cynnwys hybu iechyd y geg o fewn y 

teulu, mewn ysgolion a gweithleoedd ac mae’n cynnwys gofal cynhwysfawr ac amserol 

mewn system gofal iechyd sylfaenol. Mae’r penderfyniad yn cadarnhau y dylid 

ymgorffori iechyd y geg yn gadarn ar yr agenda clefydau anhrosglwyddadwy.  Mae 

cyhoeddiad diweddar yn y Lancet hefyd wedi pwysleisio’r angen i symud o ddiwylliant 

‘gwella’ i ‘ofal’, sy’n canolbwyntio ar atal yn hytrach na dulliau ymyrraeth syml31. 
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Yn y gorffennol bu llawer gormod o ffocws a dibyniaeth ar greu contract deintyddol 

newydd i ddarparu triniaethau, a rhoddwyd disgwyliad afrealistig ar gontract deintyddol 

newydd i wella iechyd y geg a lleihau’r galw am ofal deintyddol. Nid oedd unrhyw 

gynlluniau cysylltiedig ar gyfer atal gan leoliadau clinigol nac ar lefel y boblogaeth 

ehangach i leihau baich clefydau yn y boblogaeth.  Hefyd, nid oedd cyflwyniadau 

contract deintyddol newydd blaenorol ym 1990 a 2006 yn ystyried amrywiaeth yn 

anghenion iechyd y geg y boblogaeth ac nid oeddent yn annog arloesedd lleol wrth 

gomisiynu gwasanaethau neu ddarparu gwasanaethau.   

Mae’r diwygiadau arfaethedig i’r gwasanaethau deintyddol gofal sylfaenol gan 

Lywodraeth Cymru i ddisodli’r model sy’n seiliedig ar Unedau Gweithgarwch Deintyddol 

yn gam i’r cyfeiriad cywir ac yn gyfle i greu system gofal iechyd y geg sy’n dysgu yng 

Nghymru.  Mae’r syniad cyffredinol bod un contract deintyddol rhagnodol iawn (megis 

y contract sy’n seiliedig ar yr Unedau Gweithgarwch Deintyddol) neu fodel gwasanaeth 

penodol yn addas ar gyfer pob rhan o Gymru, sydd â lefelau amrywiol o angen, galw a 

heriau’r gweithlu yn afrealistig. 

b) Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol

Mae Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol GIG Cymru yn darparu gofal deintyddol i’r 

grwpiau mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas ac yn darparu rhaglenni deintyddol 

iechyd y cyhoedd allweddol gan gynnwys y Cynllun Gwên, Gwên Am Byth, a’r Rhaglen 

Epidemioleg Ddeintyddol. Ceir disgrifiad da o rôl y Gwasanaethau Deintyddol 

Cymunedol mewn Cylchlythyr Iechyd Cymru.32 

Mae’r pandemig COVID19 wedi effeithio ar y Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol yng 

Nghymru ac ar faterion hirdymor yn ymwneud â’r gweithlu a’r seilwaith.  Cafodd llawer 

o aelodau o staff o’r Gwasanaethau, gan gynnwys y Cynllun Gwên eu hadleoli i rolau

amrywiol mewn ymateb i COVID19.

Mae’n ymddangos bod amrywiaeth yng nghapasiti’r byrddau iechyd i gyflawni 

anghenion gofal deintyddol grwpiau agored i niwed mewn cymdeithas.  Mae’r 

Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol wedi datgan anhawster wrth geisio recriwtio a 

chadw arbenigwyr mewn deintyddiaeth gofal arbennig.  Mae’n bwysig sicrhau nad yw 

anghydraddoldebau yn gwaethygu o ganlyniad i ddiffyg capasiti yn y Gwasanaethau yng 

Nghymru. Bydd angen gwella systemau gwybodaeth er mwyn deall yr angen am 

wasanaethau, y galw a’r ddarpariaeth bresennol i wahanol grwpiau agored i niwed a’r 

gweithlu sydd ei angen i ddarparu gofal ataliol a deintyddol i’r grwpiau agored i niwed 

hyn mewn cymdeithas. 
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c) Cynllunio gwasanaethau integredig ar gyfer iechyd y geg gwell

Bydd trawsnewid gofal deintyddol sylfaenol yn galw am arloesedd, gwerthuso a 

gwelliannau cenedlaethol a lleol parhaus.  Felly, dylai contract deintyddol newydd y GIG 

ar gyfer practisau deintyddol, sy’n destun trafod helaeth, fod yn ddechrau’r broses o 

drawsnewid gofal deintyddol sylfaenol yng Nghymru yn hytrach na’i diwedd.  Gall y 

model Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol newydd gael effaith gadarnhaol neu 

negyddol ar y Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol a’r gwasanaethau deintyddol 

arbenigol a ddarperir mewn lleoliadau gofal sylfaenol neu ofal eilaidd.  Bydd cynllunio 

gwasanaethau deintyddol integredig yn bwysig ac mae angen sicrhau bod systemau 

gwybodaeth a chefnogaeth ddadansoddol ar waith ar gyfer timau gofal sylfaenol ar 

waith er mwyn gallu monitro effaith y model gwasanaeth Gwasanaethau Deintyddol 

Cyffredinol ar y Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol. 

Er bod cysyniadau ar gyfer integreiddio gofal iechyd y geg sylfaenol mewn gofal iechyd 

sylfaenol yn ehangach, nid ydynt wedi ennill llawer o dir, ac mae hyn yn cyfrannu 

ymhellach at yr her o ddarparu mynediad at ofal iechyd y geg ataliol syml i gyfran 

sylweddol o’r boblogaeth nad ydynt yn dewis, neu nad ydynt yn gallu, cael mynediad at 

bractisau deintyddol.  Mae gennym gyfle i newid hyn yng Nghymru.  Mae angen i 

ymdrechion i atal clefydau’r geg fod yn rhan o amcanion strategaethau atal ehangach 

ar lefel y boblogaeth a rhaglenni ar lefelau cenedlaethol a lleol.  Mae angen ystyried 

rhwystrau a galluogwyr ar gyfer gwasanaethau deintyddol fel rhan o waith cynllunio 

gwasanaethau gofal sylfaenol a chymdeithasol cydgysylltiedig ar lefel clwstwr, ar draws 

y clwstwr neu ôl-troed ehangach a diddymu rhwystrau.  Ni ddylai ymdrechion atal 

rhagweithiol i sicrhau iechyd y geg gwell gael eu hystyried yn gyfrifoldeb i’r 

gwasanaethau deintyddol yn unig ac yn wir, fel y dadleuwyd eisoes, dylai cyfran 

sylweddol o ymdrechion atal ar gyfer iechyd y geg gwell ddigwydd y tu allan i leoliadau 

clinigol deintyddol. 

d) Gofal deintyddol yn seiliedig ar dystiolaeth

Dylai unrhyw broses o drawsnewid gwasanaethau deintyddol gynnwys gwelliannau 

hefyd o ran darparu gofal deintyddol yn seiliedig ar dystiolaeth mewn gwasanaethau 

deintyddol.  Yn nhermau dulliau atal, mae hyn yn golygu gweithredu Delivering Better 

Oral Health: an evidence based toolkit sydd wedi’i ddiweddaru’n ddiweddar.  Mae 

Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn cynnal nifer o gyrsiau datblygiad proffesiynol 

parhaus a systemau cefnogi gwelliannau i dimau deintyddol i’w cynorthwyo i ddarparu 

gofal deintyddol yn seiiliedig ar dystiolaeth.  Ceir arwyddion cynnar bod farnais fflworid, 

ymyrraeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth i amddiffyn dannedd rhag pydredd dannedd, yn 

cael ei ddarparu i’r rhan fwyaf o gleifion sy’n mynychu Gwasanaethau Deintyddol 

Cyffredinol ar draws pob Bwrdd Iechyd yng Nghymru. 
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Mae hyn hefyd yn gyfle i roi’r gorau i ddarparu triniaethau/ymarfer diangen ac 

aneffeithiol.  Mae’r canlynol yn dair enghraifft o hyn: 

1. Mae’r arfer o gynnal archwiliad safonol bob chwe mis i bawb wedi cael ei herio gan

ganllawiau NICE ers blynyddoedd lawer, o blaid dull sy’n seiliedig ar risg ac angen i bob

claf33 ond serch hynny mae’r ddadl o blaid cynnal archwiliadau bob 6 mis yn parhau.

Dangosodd arolwg cyhoeddus34 bod 66.9% o ddefnyddwyr gwasanaethau deintyddol (a

chymysg) y DU wedi datgan y byddent yn fodlon cael eu gweld yn llai aml (e.e. bob 12

mis) pe bai asesiad manwl yn dangos eu bod yn wynebu risg isel o ddatblygu clefydau

deintyddol.

2. Dangosodd treial yn y DU nad oes unrhyw fantais glinigol i gynnal apwyntiadau

digennu a gloywi (glanhau dannedd) rheolaidd bob 6 mis neu 12 mis.35

3. Mae Pwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU wedi adolygu’r gwasanaeth sgrinio ar gyfer

canser y geg ar gyfer poblogaeth y DU ac wedi nodi nad yw’n ei argymell.36, 37, 38  Felly,

ni ddylid defnyddio sgrinio ar gyfer canser y geg fel rheswm dros barhau i gynnal

archwiliadau bob 6 mis i bob claf deintyddol.  Dylid canolbwyntio ar ailgyfeirio

gwasanaethau deintyddol er mwyn sicrhau bod yr is-boblogaeth sydd â ffactorau risg

yn gallu cael mynediad rhwydd at asesiad deintyddol a meddygol ar gyfer diagnosis a

thriniaeth gynnar a hefyd i ddarparu camau atal drwy leoliadau clinigol ac atgyfeiriadau

at y gwasanaethau cymorth sydd ar gael, er enghraifft Helpa Fi i Stopio er mwyn mynd

i’r afael â ffactorau risg.

Dylid nodi bod rhai cleifion yn gwerthfawrogi’r arferion sefydledig uchod hyd yn oed 

pan nad oes eu hangen arnynt.  Felly, bydd unrhyw newidiadau i bolisïau ac arferion 

clinigol yn galw am ymgysylltiad a mewnbwn parhaus gan y cyhoedd a chleifion 

deintyddol a chyfathrebu’n effeithiol gyda’r cyhoedd. 

5. Mae angen ffocws di-ildiol ar leihau anghydraddoldebau iechyd y geg

Mae’r Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) 2015, yn gosod gofyniad ar gyrff cyhoeddus i weithredu er mwyn galluogi’r rhai 

sy’n wynebu anfantais economaidd-gymdeithasol i gyflawni eu potensial.  Dylid 

cynnwys iechyd y geg ac anghydraddoldebau iechyd y geg ym mhob polisi a rhaglen 

iechyd a gofal cymdeithasol ar lefel genedlaethol a lleol wrth ddatblygu a chyflawni 

cynlluniau gweithredu.  

Fel y soniwyd yn flaenorol, mae tystiolaeth ddiwrthdro o’r llenyddiaeth ddeintyddol yn 

ogystal â’r rhaglen Epidemioleg Ddeintyddol i Gymru bod anghydraddoldebau iechyd y 
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geg yn bodoli gyda’r bobl hynny sy’n byw yn yr ardaloedd â’r amddifadedd mwyaf yn 

ysgwyddo’r baich mwyaf o ran clefydau.22, 23  Er bod taliadau deintyddol yng Nghymru 

yn llawer is o gymharu â Lloegr, mae’r argyfwng costau byw yn debygol i effeithio ar y 

rhai sy’n methu o drwch blewyn â chael eu heithrio o daliadau deintyddol y GIG a gallai 

ddwysáu anghydraddoldebau iechyd y geg. Nid yw’n hysbys beth yw’r gyfran o gleifion 

sydd fel arfer yn defnyddio gofal deintyddol preifat sydd bellach yn chwilio am ofal 

deintyddol y GIG.  

Dangosir enghraifft o’r gwelliannau yn iechyd deintyddol plant ond baich uchel parhaus 

clefydau ar draws cwintelau amddifadedd a’r anghydraddoldebau sy’n bresennol yn 

Ffigur 3 isod.3 

Ffigur 3: Y ganran o blant 12 oed sydd â phrofiad o bydredd dannedd yn ôl cwintel 

amddifadedd (WIMD) o 2004-2017 

Ffynhonnell: Uned Gwybodaeth Iechyd Geneuol, Prifysgol Caerdydd 

Mae arolwg cyhoeddus a gynhaliwyd cyn y pandemig COVID19 yn dangos bod iechyd y 

geg hunangofnodedig yn waeth mewn ardaloedd o amddifadedd (Ffig 4) lle mae lefelau 

yfed diodydd llawn siwgr (Ffigur 5) a smygu yn uwch39 a’r defnydd o ofal deintyddol 

rheolaidd yn is (Ffigur 6). Mae 25.9% a 30.9% o oedolion sy’n byw yn y cwitnelau â’r 

amddifadedd mwyaf a’r cwintelau â’r amddifadedd mwyaf ond un wedi datgan nad 

ydynt wedi cael archwiliad deintyddol ers drso dair blynedd (Ffigur 6). 
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Ffigur 4: Iechyd y geg hunangofnodedig yn ôl amddifadedd 

Ffigur 5: Y lefelau o fwydydd a diodydd llawn siwgr sy’n cael eu bwyta a’u hyfed yn ôl 

amddifadedd 

Ffigur 6: Amlder archwiliadau deintyddol arferol yn ôl amddifadedd 

6. Mae’n rhaid mynd i’r afael â heriau’n ymwneud â’r gweithlu er mwyn sicrhau

cynaliadwyedd Deintyddiaeth y GIG

Mae cyfateb a rhagweld yr angen, y galw a’r cyflenwad o weithwyr gofal iechyd yn 

weithgareddau cymhleth mewn unrhyw gyd-destun.  Mae hyd yn oed yn fwy cymhleth 

yn dilyn Brexit, effaith y pandemig COVID19 ar y gweithlu deintyddol a 
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chymhlethdodau’r broses o drawsnewid gofal deintyddol a gofal sylfaenol yn ehangach 

yng Nghymru.  Fodd bynnag, mae angen dadansoddiad o sefyllfa’r gweithlu deintyddol 

er mwyn mynd i’r afael â materion yn ymwneud ag addysgu, hyfforddi, recriwtio, 

dosbarthu, cadw, cymell a rheoli’r gweithlu iechyd y geg a gofal deintyddol yn 

gyffredinol yng Nghymru.  Mae hyn hefyd yn cynnwys gwella’r wybodaeth am effeithiau 

Brexit, y pandemig, newidiadau parhaus i ddeintyddiaeth y GIG ac uchelgeisiau gyrfa y 

gweithlu presennol a gweithlu’r dyfodol. 

Mae gweithredu strategaethau ar gyfer y gweithlu mewn ffordd hyblyg, sy’n seiliedig ar 

fonitro gofalus yn hollbwysig er mwyn ymateb i anghenion newidiol a chyd-destun 

deinamig.  Ni ddylid ystyried unrhyw gynllun ar gyfer y gweithlu deintyddol sy’n 

gysylltiedig â gwella gwasanaethau iechyd y geg a deintyddol fel creadigaeth “untro” 

nad yw’n agored i’w haddasu a’i newid; yn hytrach, mae’n rhaid ei brofi a’i ddiwygio yn 

ôl yr angen.  Mae monitro sefyllfa’r gweithlu yn barhaus yn hollbwysig er mwyn addasu 

ymyriadau yn unol â ffactorau cyd-destunol newidiol.  

Mae iechyd y geg y boblogaeth wedi gwella ers degawdau lawer.  Er gwaethaf hyn, mae 

yna gyfraddau sylweddol o anghydraddoldeb iechyd y geg, fel yr amlygwyd yn yr adran 

flaenorol.  Mae hyn yn awgrymu bod datblygu model cynllunio’r gweithlu ar sail 

anghenion yn allweddol, yn arbennig os am gyflawni amcanion Deddf Cenedlaethau’r 

Dyfodol.  Efallai y bydd angen profi cymhellion a modelau gwasanaeth dyfeisgar i ddenu 

aelodau gwahanol o’r tîm deintyddol i weithio mewn gwahanol ardaloedd yng 

Nghymru. 

Mae astudiaeth ddiweddar yn awgrymu bod llawer o gleifion a fynychodd bractisau 

deintyddol y GIG cyn y pandemig COVID19 wedi’u hasesu ar lefel risg uchel heb angen 

am ofal deintyddol.40 O ystyried hyn a’r oedi rhwng dechrau’r hyfforddiant a darparu 

cyflenwad yn y proffesiwn deintyddol, mae’n bwysig defnyddio dull sy’n seiliedig ar 

anghenion wrth gynllunio’r gweithlu er mwyn cynyddu’r lefel o waith atal, darparu 

gwasanaeth priodol a lleihau anghydraddoldebau iechyd ymhellach. 

Mae Gofal Iechyd Darbodus yn dadlau bod angen mwy o ‘gymysgedd sgiliau’.  Yng 

ngwasanaethau Deintyddiaeth y GIG, mae cyfyngiadau cyfreithiol y contract presennol 

yn cyfyngu ar hyn, oherwydd nid yw Therapyddion Deintyddol a Hylenyddion 

Deintyddol yn cael agor cynllun triniaeth y GIG.  Mae hyn yn wahanol i safbwynt eu 

rheoleiddiwr (Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol) sy’n caniatáu iddynt ddarparu 

archwiliadau ac ymgymryd â thriniaeth (e.e. gall Therapyddion Deintyddol ddarparu 

llenwadau) o fewn cwmpas eu harfer. Yn yr un modd, mae cyflenwad cyfyngedig 

ohonynt ar hyn o bryd. 
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Rhaid i waith cynllunio’r gweithlu yn y dyfodol sy’n canolbwyntio ar atal, sy’n cynyddu 

mynediad ac sy’n lleihau anghydraddoldeb ystyried y potensial i ehangu’r rolau hyn.  Yn 

2021, dangosodd astudiaeth nad oedd gwahaniaeth rhwng therapyddion deintyddol a 

deintyddion wrth ofalu am gleifion yng nghyd-destun gwasanaethau’r GIG yn ystod 

cyfnod o 15 mis.41 Mae hyn yn ychwanegu at y dystiolaeth ar gyfer eu defnyddio.42, 43 

Mae Therapyddion Deintyddol wedi’u cynnwys yn y Rhaglen Epidemiolegol Ddeintyddol 

i Gymru yn awr, lle maent yn cynnal archwiliadau fel rhan o’r swyddogaeth 

gwyliadwriaeth iechyd y geg yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.  Gallai eu cyfnod hyfforddi o 

dair blynedd, o gymharu â 5 mlynedd ar gyfer deintyddion, gynyddu’r cyflenwad o’r 

gweithlu yn sylweddol o fewn cyfnod byrrach o amser, cynyddu lefel y gwaith atal a 

darparu gwasanaeth, a mynd i’r afael ar yr un pryd â’r alwad gan Sefydliad Iechyd y 

Byd.30  

Ceir cefnogaeth gyhoeddus dda yn gyffredinol i wneud mwy o ddefnydd o gymysgedd 

sgiliau ym maes deintyddiaeth y GIG yng Nghymru.33 Fodd bynnag, mae angen rhagor o 

waith oherwydd mae’n ymddangos bod cyfran sylweddol o’r cyhoedd sydd eisiau i 

gyfran sylweddol o’u gofal deintyddol gael ei ddarparu gan ddeintydd yn unig.  

Tabl 2: Ymateb defnyddwyr gwasanaeth deintyddol y GIG (a chymysg) i gael eu gweld 

a’u trin gan aelod hyfforddedig o’r tîm deintyddol heblaw deintydd 

Canran 

sy’n 

cytuno 

Ydw, rwy’n hapus i gael fy ngweld a chael fy nhrin gan 

aelod hyfforddedig o’r tîm deintyddol heblaw deintydd 

48% 

Ydw, rwy’n hapus i gael fy ngweld a fy nhrin gan aelod 

hyfforddedig o’r tîm deintyddol heblaw deintydd pe 

gallent ail-drefnu eu hapwyntiad gyda deintydd os nad 

oeddent yn fodlon 

20% 

Na, byddwn eisiau i bob dim gael ei wneud gan ddeintydd 

neu Ddim yn siŵr  

32% 
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Annwyl Peta 

Y Bil Iechyd Meddwl drafft 

 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 23 Medi ynghylch gwaith craffu eich Pwyllgor ar y Bil Iechyd Meddwl 

drafft (“y Bil drafft”). 

 

Cyd-destunau deddfwriaethol a pholisi yng Nghymru a Lloegr 

Bydd llawer o'r newidiadau deddfwriaethol a gynigir yn y Bil drafft yn berthnasol yng Nghymru ac yn 

Lloegr. Felly, bydd angen ystyried y gwahanol gyd-destunau deddfwriaethol a pholisi mewn 

perthynas ag iechyd meddwl yng Nghymru a Lloegr wrth ddatblygu’r ddeddfwriaeth a chraffu arni, ac 

wrth ei gweithredu, er mwyn sicrhau bod unrhyw newidiadau yn ategu yn hytrach na chymhlethu’r 

ddeddfwriaeth bresennol a’r fframwaith polisi yng Nghymru. Efallai eich bod yn ymwybodol, er 

enghraifft, bod Bil Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 eisoes yn gwneud darpariaeth yng Nghymru ar gyfer 

rhai o’r cynigion a nodir yn y Bil drafft, megis gwasanaethau eirioli i bobl sy’n cael triniaeth wirfoddol 

fel claf mewnol a’r hawl i Gynllun Gofal a Thriniaeth. 

Mae sicrhau bod y cyd-destunau deddfwriaethol a pholisi yng Nghymru a Lloegr yn cael eu hystyried 

a’u hadlewyrchu’n llawn yn y Bil ac wrth ei weithredu yn arbennig o bwysig gan y gallai pobl sy’n byw 

yng Nghymru gael triniaeth yn Lloegr, ac i’r gwrthwyneb. 
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Anghydraddoldebau iechyd meddwl 

Un o nodau’r Bil drafft yw lleihau’r anghydraddoldebau a brofir o dan Ddeddf 1983, gan gynnwys y 

niferoedd anghymesur o bobl o leiafrifoedd ethnig neu gymunedau o hil, pobl niwroddargyfeiriol, 

neu bobl ag anabledd dysgu sy’n cael eu cadw (neu eu cadw’n amhriodol) o dan Ddeddf 1983. 

Fel y nodir yn eich llythyr, rydym wrthi’n cynnal ymchwiliad i anghydraddoldebau iechyd meddwl. 

Disgwyliwn adrodd ar ein hymchwiliad yn ddiweddarach eleni, a byddwn yn rhannu copi o'n 

hadroddiad gyda chi maes o law. Yn y cyfamser, mae atodiad y llythyr hwn yn tynnu sylw at rai o’r 

materion sy’n codi o’n gwaith a allai fod yn berthnasol i’ch gwaith craffu ar y Bil drafft. 

Cydsyniad deddfwriaethol 

Fel y nodir yn y Nodiadau Esboniadol i’r Bil drafft, byddai llawer o’r darpariaethau yn sbarduno’r 

broses cydsyniad deddfwriaethol wrth i unrhyw Fil gael ei gyflwyno. Mae’n debygol y byddai’r 

memorandwm cydsyniad deddfwriaethol dilynol yn cael ei gyfeirio atom i graffu arno. Byddwn felly yn 

dilyn eich gwaith a’r dystiolaeth a gewch gyda diddordeb, a byddwn yn ddiolchgar o dderbyn copi 

o’ch adroddiad maes o law. 

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â chlerc y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 

Helen Finlayson, ar seneddiechyd@senedd.cymru neu ar 0300 200 6341. 

Yn gywir 
 
 

 
Russell George AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Atodiad: Anghydraddoldebau iechyd meddwl: materion sy'n dod i'r amlwg 

Ein hymchwiliad 
 

Mae gwybodaeth am ein hymchwiliad i anghydraddoldebau iechyd meddwl ar gael ar ein gwefan yn 

www.senedd.cymru/seneddiechyd. Er mwyn llywio ein gwaith, rydym wedi: 

▪ Cyhoeddi galwad am dystiolaeth ysgrifenedig rhwng 10 Ionawr a 24 Chwefror 2022. 

 

▪ Cynnal cyfres o grwpiau ffocws yn ystod mis Chwefror a mis Mawrth 2022 gyda phobl 

sydd â phrofiad byw o anghydraddoldebau iechyd meddwl. 

▪ Cynnal sesiwn anffurfiol i randdeiliaid ar 8 Mehefin 2022 gyda phobl sydd â phrofiad byw 

o niwroamrywiaeth. 

▪ Ymweld â Thîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru a Barnardo's Cymru ar 

23 Mehefin 2022. 

▪ Cynnal cyfres o grwpiau ffocws yn ystod mis Awst 2022 gyda grwpiau gweithlu perthnasol. 

 

▪ Cynnal sesiynau tystiolaeth lafar gyda rhanddeiliaid allweddol ar 24 Mawrth, 4 Mai, 19 Mai, 

8 Mehefin a 6 Gorffennaf 2022, a chyda’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant a’r 

Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ar 28 Medi 2022. 

▪ Sefydlu grŵp cynghori ar-lein, sy’n cynnwys pobl sydd â phrofiad byw o 

anghydraddoldebau iechyd meddwl, i roi cyngor yn ystod camau olaf ymchwiliad y 

Pwyllgor. 

Ymddiriedaeth mewn gwasanaethau iechyd meddwl 
 

Dywedodd ein grŵp cynghori ar-lein wrthym mai un o’r prif rwystrau i wella iechyd meddwl a mynd i’r 

afael ag anghydraddoldebau iechyd meddwl oedd y ffaith mai’r heddlu yn aml oedd yn ymdrin â 

phobl yr oedd angen cymorth iechyd meddwl arnynt mewn sefyllfa frys neu argyfwng, ac y gallent 

fod mewn perygl o gael eu cadw o dan Ddeddf 1983. 

Roedd hyn yn adleisio safbwyntiau a godwyd mewn grwpiau ffocws gyda phobl â phrofiad byw o 

anghydraddoldebau iechyd meddwl; er enghraifft disgrifiodd un cyfranogwr ei ofnau ynghylch 

goblygiadau Deddf 1983 i bobl awtistig, gan nodi ei fod yn rhwystr a oedd yn eu hatal rhag ceisio 

cymorth iechyd meddwl gan eu meddyg teulu: 
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Yn yr un modd, dywedodd y Ganolfan Iechyd Meddwl wrthym y gallai rhai cymunedau ymylol neu 

gymunedau o hil fod yn bryderus y gallai ceisio cymorth iechyd meddwl arwain at gadw: 

 

 

Plismona 
 

Dywedodd y Ganolfan Iechyd Meddwl wrthym fod pobl o gymunedau hiliol yn: 

 

 

Mewn tystiolaeth lafar, ychwanegodd cynrychiolydd y Ganolfan Iechyd Meddwl y gellir mabwysiadu 

dulliau gwahanol o blismona grwpiau neu gymunedau gwahanol ar sail eu hoedran neu gefndir 

ethnig. Nododd fod nifer y carchariadau o dan Ddeddf 1983 yn cynyddu, a allai waethygu 

anghydraddoldeb a thrawma presennol: 

 

 

 
 

1 Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Anghydraddoldebau iechyd meddwl: canfyddiadau’r gwaith ymgysylltu, Mawrth 

2022 

2 MHI 80 Y Ganolfan Iechyd Meddwl 

3 MHI 80 Y Ganolfan Iechyd Meddwl 

4 Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cofnod y Trafodion [paragraffau 162 a 176], 24 Mawrth 2022 

 

Disgrifiodd Llamau ddigwyddiad lle’r oedd nifer o blismyn a sawl cerbyd wedi ymateb i berson ifanc a 

“Mae awtistiaeth yn dal i gael ei ystyried yn sail i anfon rhywun i ysbyty meddwl–pan fydd gennych chi 

feddyg teulu nad yw’n deall awtistiaeth ac mae ganddo’r pŵer hwnnw, mae'n frawychus iawn.”1 

“Marginalised young people express fears that health professionals are no different to the police and 

they won’t be safe if they engage. Mental health services need to be actively anti-racist – taking 

proactive steps to combat and reverse ingrained patterns of oppression and injustice towards 

racialised communities.”2 

“…less likely to be referred for mental health support by their GP but more likely to come into contact 

with services through the police, four times as likely as white people to be sectioned under the Mental 

Health Act, and ten times more likely be given a community treatment order after they leave 

hospital”.3 

“…the more we see the use of coercion in the mental health system, the more people are detained 

under the Mental Health Act 1983, which sadly is rising year after year after year, we know that can do 

harm long term. It may be necessary to save a life, but potentially those experiences of coercion can 

reinforce some of those traumatic experiences people have been through, and we know that's used 

unequally. So, if you are from an African or Caribbean background, you're something like four times 

more likely than a white person to be subject to the mental health Act, and there's something deeply, 

deeply wrong about that”.4 
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oedd yn meddwl am hunanladdiad, a oedd wedi dychryn y person ifanc ac heb helpu gyda’i 

argyfwng iechyd meddwl.5 Yn yr un modd, dywedodd Life Warriors, grŵp cymorth therapiwtig a 

arweinir gan gyfoedion ar gyfer pobl â diagnosis o ‘anhwylder personoliaeth’, neu sy’n uniaethu â 

nodweddion yr anhwylder: 

 

 

Tynnodd rhanddeiliaid eraill sylw hefyd at yr angen i heddluoedd gael yr hyfforddiant cywir i ymdrin 

yn briodol â phobl (gan gynnwys plant a phobl ifanc) sy’n profi problemau neu argyfyngau iechyd 

meddwl, gan gynnwys hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth iechyd meddwl ac atal hunanladdiad.7 

Capasiti a hygyrchedd gwasanaeth 
 

Amlinellodd yr Athro Keith Lloyd o Goleg Brenhinol y Seiciatryddion y canlyniadau posibl pe na bai 

gwasanaethau iechyd meddwl yn ddigon hygyrch neu groesawgar i bobl o bob cymuned yn unol â’u 

hanghenion. Tynnodd sylw hefyd at y rhyngweithio rhwng hygyrchedd a hiliaeth a gwahaniaethu 

systemig a strwythurol ehangach: 

 

 

Siaradodd Ashra Khanom o Gymdeithas Cymunedau Du a Lleiafrifoedd Ethnig Castell-nedd Port 

Talbot am brofiad pobl o gymunedau lleiafrifoedd ethnig. Tynnodd sylw at ystod o rwystrau i gael 

mynediad at wasanaethau, gan gynnwys capasiti neu hyblygrwydd annigonol, diffyg sensitifrwydd ac 

ymwybyddiaeth ddiwylliannol, stigma, ofnau ynghylch meddyginiaeth, gwasanaethau cyfieithu 

 
5 MHI 56 Llamau 

6 MHI 17 Life Warriors 

7 Er enghraifft, MHI 75 DPJ Foundation, MHI35 Barnardo’s Cymru 

8 Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cofnod y Trafodion [paragraff 156], 6 Gorffennaf 2022 

 

annigonol, a gweithlu nad yw’n adlewyrchu amrywiaeth cymunedau Cymru, yn ogystal â’r rhwystrau 

ariannol yn ymwneud â theithio neu ofal plant.9 

“[The police] are most often first responders to someone in mental health crisis, so do need those 

specialist skills to remain person centred at times where people need help the most. “In moments of 

crisis, I am vulnerable and frightened, yet I am thrown in the back of a van and treated like a criminal, 

not explaining where we are or where we are going”. “If they understood us, they would be much 

kinder than they are”.”6 

“Services are less friendly and welcoming, or appear less friendly and welcoming, to people from 

some communities than others. Black people of Caribbean and African heritage are all significantly 

more likely to be compulsorily admitted under the mental health Act than their white British 

counterparts. And that's multifactorial. It's about when people seek help, it's about whether the 

services are accessible, it's about perception of risk—there's a whole range of things. There's also a 

growing body of research to suggest that those who are exposed consistently to systemic racism are 

more likely to experience mental health problems such as psychosis and depression”.8 
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Pan holwyd yr Athro Lloyd ynghylch argaeledd gwasanaethau cyfieithu, dywedodd y byddai gwell 

mynediad at wasanaethau cyfieithu ar gyfer pobl mewn sefyllfaoedd o argyfwng yn un peth syml y 

gellid mynd i’r afael ag ef i helpu is-grŵp o bobl dan anfantais sylweddol sy’n defnyddio’r 

gwasanaethau.10 

Mae rhanddeiliaid eraill wedi galw am well ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a hyfforddiant ar draws 

gwasanaethau cyhoeddus. Er enghraifft, dywedodd Cymorth Cymru: 

 

 

Disgrifiodd The Wallich effaith y pandemig ar fynediad at wasanaethau argyfwng iechyd meddwl, ac 

eglurodd y gallai capasiti annigonol i gefnogi pobl sydd mewn trallod meddwl difrifol, neu sydd mewn 

perygl o niweidio eu hunain neu eraill, arwain at sefyllfaoedd yn gwaethygu a’r heddlu yn cael eu 

galw. Dywedodd mewn amgylchiadau o’r fath fod “pobl sy’n profi gofid meddwl difrifol wedi’u cadw 

yn y diwedd yn un o gelloedd yr heddlu” a ddisgrifiwyd ganddo fel “cosbi a’u troseddoli dim ond am 

eu bod wedi cael pwl o salwch meddwl difrifol”.12 

Argaeledd data 
 

Dywedodd Mind Cymru fod dadansoddiad o set ddata adrannau 135 a 136 Deddf 1983 yn awgrymu: 

 

 

Cynhaliodd ein Pwyllgor blaenorol yn y Bumed Senedd ymchwiliad i iechyd meddwl yng nghyd- 

destun plismona a dalfa’r heddlu yn 2019, a nododd, ymhlith materion eraill, bryderon ynghylch 
 

 

9 Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cofnod y Trafodion [paragraffau 218, 233, 271, 311, 322 a 343], 19 Mai 2022 

10 Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cofnod y Trafodion [paragraff 157], 6 Gorffennaf 2022 

11 MHI 89 Cymorth Cymru 

12 MHI 60 The Wallich 

13 MHI 47 Mind Cymru 

argaeledd a chadernid data cydraddoldeb ar weithrediad Deddf 1983. Yn ddiweddar, gwnaethom 

ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf 

ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd, yn enwedig sut y mae gwaith Llywodraeth Cymru i 

“Someone experiencing homelessness and a mental health crisis may not access mental health 

services through traditional routes, such as calling their GP. Instead, this crisis may be encountered by 

other public services such as the police, social workers or housing officers, who may not be trained in 

how to deal with trauma or mental health crises. People might end up being dismissed due to their 

homelessness, or being taken into custody if there has been disruption in public places or 

homelessness services. This can delay or prevent access to the treatment and support that people 

need for their mental health”11 

“…in 2020 Black people in Wales were almost three times more likely than White people to be 

detained by police under section 135 and 136 of the Mental Health Act”.13 
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roi’r argymhellion ar waith yn cyfrannu at fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd meddwl. 

Byddwn yn hapus i rannu ymateb y Dirprwy Weinidog gyda chi pan fydd ar gael. 
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The Professional Standards Authority for Health and Social Care 

157-197 Buckingham Palace Road, London SW1W 9SP

T 020 7389 8030  www.professionalstandards.org.uk

BY E-MAIL 

Russell George MS 
Chair, Health and Social Care Committee 

7 October 2022 

Dear Mr George,  

We are writing to share with you the Professional Standards Authority’s new report Safer 
care for all – solutions from professional regulation and beyond. The findings and 
recommendations within the report are very relevant to the ongoing work of the Health 
and Social Care Committee. 

The report describes ‘a fragmented and complex’ patient and service user safety system. 
It highlights some of the biggest challenges affecting the quality and safety of health and 
social care across the UK today through the lens of professional regulation. It puts 
forward our recommendations, along with a call to action and commitment by the 
Authority to work together with all stakeholders on solutions towards safer care for all. 
The report covers four key themes: 

1. Tackling inequalities

2. Regulating for new risks

3. Facing up to the workforce crisis

4. Accountability, fear and public safety.

The findings and recommendations of the report align with current areas of focus by the 
Committee, in particular the areas of health inequalities and the health and social care 
workforce. The report provides recommendations on how policy change can allow 
professional regulation to be part of the solution to these challenges. 

The main recommendation in the report is the appointment of an independent Health and 
Social Care Safety Commissioner (or equivalent) for each UK country. These 
commissioners would identify current, emerging, and potential risks across the whole 
health and social care system, and bring about the necessary action across 
organisations. They would also coordinate public inquiries and reviews and monitor how 
recommendations are implemented. This would build on the recommendation from the 
Cumberlege Review for a Patient Safety Commissioner for medicines and medical 
devices. We are committed to working alongside the Committee and the Senedd should 
the decision be taken to bring forward legislation to create this role for Wales.   

HSC(6)-07-22 PTN 2
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2 

In its twentieth year, the Authority is publishing this report as a call to action for us all to 
work together to address some of the major outstanding safety concerns for health and 
social care. We know that not everyone will agree with our recommendations, but we 
want to work with patients and services users, regulators, registers, professional and 
representative organisations, governments, and all stakeholders across health and social 
care to tackle the big issues we describe in the report. 
 
You can find all the resources related to the report on our dedicated Safer care for all web 
page. 
 
We hope that you find our report of interest. We would very much welcome the 
opportunity to meet with you to discuss our recommendations and how these align with 
the work of the Committee and your own personal areas of interest. 
 
Yours sincerely, 
 

 
 
Alan Clamp     Caroline Corby  
Chief Executive    Chair 
 
cc. Sarah Beasley, Committee Clerk  
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